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О Б Я В Л Е Н И Е 
 
 
 
 

Община Септември, обл. Пазарджик, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е 

изработен проект на ПУП – Парцеларен план за териториите, необходими за изграждане на 

ЖП линия София – Пловдив, участък Ихтиман Септември, разположени в землището на 

гр.Септември, като включва всички имоти, разположени извън границите на урбанизираната 

територия и засегнати от трасето на железопътната линия (включително имотите, засегнати 

от трасетата на новите и подлежащи на изместване мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура) от км 94+765 до км 97+896. 

 Заинтересованите лица могат да се запознаят със съдържанието на проектите в 

Дирекция „АТУ” в община Септември 

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени 

възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в 

едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”. 

 
 













Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: участък Ихтиман-Септември Етап II

Част: ПУП

 № по ред
 Имот № от 

КВС 
Вид територия

Начин на трайно 

ползване
Местност

К
а

т
е

го
р

и
я

Площ на 

имота 

/дка/

Необходима площ

Площ с 

новоучредени 

сервитутни 

права/дка/

Вид 

собственост

Собственик /име, 

презиме, фамилия/

Регистр.№/ 

ЕГН/Вх.№

Адрес на 

собственика
Документ за собственост

И
д

. 
ч

а
с

т

Забележка

1 000134
Територия, заета от 

води и водни обекти
Отводнителен канал КАДИЙЦА 0 39.207

за електропровод 

20kV
0.050

Общинска 

частна

ОБЩИНА 

СЕПТЕМВРИ
А6664

гр.Септември, ул. 

Александър 

Стамболийски 37a

Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) 

за възстановяване на правото на собственост с план за 

земеразделяне № А01, 24.03.2010

2 021014
Земеделска 

територия
Пасище КАДИЙЦА IV 9.318

за електропровод 

20kV
0.037

Общинска 

публична

ОБЩИНА 

СЕПТЕМВРИ
А6662 гр.Септември РД-06-85, 07.07.2011

3 022340
Земеделска 

територия

За селскостопански, 

горски, ведомствен 

път

ИЛЪОВА ВАДА 0 13.531
за електропровод 

20kV
0.013

Общинска 

публична

ОБЩИНА 

СЕПТЕМВРИ
А7777

гр.Септември, ул. 

Александър 

Стамболийски 37a

Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) 

за възстановяване на правото на собственост с план за 

земеразделяне

4 023182
Земеделска 

територия

За селскостопански, 

горски, ведомствен 

път

ЯТЪЦИТЕ 0 9.811
за осигурителна 

инсталация
0.126

Общинска 

публична

ОБЩИНА 

СЕПТЕМВРИ
А7777

гр.Септември, ул. 

Александър 

Стамболийски 37

Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) 

за възстановяване на правото на собственост с план за 

земеразделяне № А01, 24.03.2010;

5 024505
Земеделска 

територия
Нива ИРИНИТЕ IV 1.900

за електропровод 

20kV
0.056 Частна

насл. на НАЧАЛНИК 

МЕХМЕДОВ ПАРЕВ
А2228 с.Злокучене

Решение на ПК по чл.17, ал.1 от ЗСПЗЗ (чл.27 от ППЗСПЗЗ) 

за възстановяване на правото на собственост с план за 

земеразделяне № А33, 16.09.1996, ОСЗГ СЕПТЕМВРИ

5 бр. имоти 73.767 0.282

Землище гр.Септември, ЕКАТТЕ 66264, общ.Септември, обл.Пазарджик

Общо за 

гр.Септември

Регистър на имотите и площите с новоучредени сервитутни права, възникващи с проектите за реконструкция на мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура
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