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О Б Я В Л Е Н И Е 
 

На основание чл. 46, ал. 1 и 2 от Закон за кадастъра и имотния регистър 

(ЗКИР) Ви съобщаваме, че в „Държавен вестник“ бр. 37/17.05.2022г. е 

публикувана обява от Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин, 

че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите 

имоти за урбанизираната територии в землищата на с. Коста Перчево,                       

с. Тополовец и с. Цар Петрово, общ. Кула, обл. Видин. Заинтересуваните 

лица могат да направят своите писмени искания и възражения по тях пред 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин, в 30-дневен срок от 

обнародването им в Държавен вестник (до 17.06.2022г. включително). 
 

Възражения по обявените кадастрални карти и кадастрални регистри за 

с. Коста Перчево, с. Тополовец и с. Цар Петрово, общ. Кула ще се приемат 

непрекъснато до 17.06.2022г. от 9:00ч. до 17:30ч. в сградата на Общинска 

администрация гр. Кула, отдел ТСУ и в центъра за административно 

обслужване на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Видин на 

адрес: гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 71, ет. 1 (сградата на 

Областно Пътно управление – гр. Видин). 
 

Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по 

обявените кадастрална карта и кадастрални регистри на недвижимите имоти 

за урбанизираните територии на с. Коста Перчево, с. Тополовец и с. Цар 

Петрово, общ. Кула пред служители от СГКК Видин в сградите на 

кметствата: 
 

-  с. Коста Перчево на 26.05.2022г. от 13:00ч. до 15:30ч. и на 

15.06.2022г. от 09:30ч. до 12:30ч.  

-  с. Тополовец на 03.06.2022г. от 13:00ч. до 15:30ч. и 10.06.2022г. от 

10:00ч. до 12:30ч. 

-  с. Цар Петрово на 03.06.2022г. от 09:30ч. до 12:00ч. и 10.06.2022г. от  

13:00ч. до 15:30ч.; 

         инж. Владимир Гергов 

          /Началник на СГКК - Видин/ 
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