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На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 18а от Административнопроцесуалния
кодекс (АПК), Ви уведомявам за следното:
Във връзка с постъпило писмо с Вх.№ 7400- 903/21.05.2018г. Националният институт
за недвижимо културно наследство (НИНКН) започва производство по чл. 58, ал. 4 и чл. 61,
ал. 1 от Закона за културното наследство за изготвяне на заключителна оценка и режими за
опазване на:
Храм „Свети Николай Чудотворец“, УПИ І- 371 за църква, кв. 26 по плана за
регулация на гр. Симеоновград, одобрен със Заповед № 368/ 05.05.1989г., деклариран с
писмо № 139/14.01.1974 год. на НИПК; включен в Списък от 12.08.1980 год. на НИПК за
привеждане в известност на Паметници на изобразителното и приложно изкуство в
Хасковски окръг и Съгласно §10, ал.1 от Закона за културното наследство /ЗКН/ /ДВ бр.19
от 2009 г./ и чл.59, ал.4 от ЗКН от Преходните и заключителни разпоредби на ЗКН,
притежава статут на НКЦ.
На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от уведомяването, Ви се
предоставя възможност да се запознаете с документите по преписката и да изразите
становище, включително да правите писмени искания и възражения във връзка със
започнатото производство.
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, настоящото
уведомление се обявява и на информационното табло в деловодството на института, както
и на електронната страница на НИНКН.
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