СЪОБЩЕНИЕ
до заинтересовани лица относно определяне на цената на сервитутно право на
засегната площ на имот ПИ № 66264.24.714 в землището на гр.Септември с
ограничен режим на ползване, попадащ в сервитута на обект „Модернизация на ж.п.
линия София – Пловдив – ж.п. участък Ихтиман – Септември на територията на
Белово и Септември област Пазарджик”.
Община Септември на основание чл.210 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ) и при условията на чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс
(АПК), съобщава решение на комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед №
1035 от 01.07.2019 година на Кмета на Община Септември за определяне на цената
на сервитутно право на засегната площ на имот с ограничен режим на ползване
попадащ в сервитута на обект „Модернизация на ж.п. линия София – Пловдив – ж.п.
участък Ихтиман – Септември на територията на Белово и Септември област
Пазарджик”.
ПИ №66264.24.714 е собственост на наследници на Началник Махмудов
Парев:
- НИКИФОР СПАСОВ ЧАЛЪМОВ, ГР.ТЪРГОВИЩЕ,
ул. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО”№4
- РАДКО КИРОВ СТОЯНОВ, ГР.ПАЗАРДЖИК,
ул. „ПЕТКО Д.ПЕТКОВ”№31
- АЛБЕНА ЯНКОВА КИРОВА,ГР.ПАЗАРДЖИК,
ул. „МАРИЦА”№20А
- КРИСТО ЯНКОВ КИРОВ, ГР.ПАЗАРДЖИК,
ул. „ПЕТКО Д.ПЕТКОВ”№31
- РАДКО ЯНКОВ КИРОВ, ГР.ПАЗАРДЖИК,
ул. „ПЕТКО Д.ПЕТКОВ”№31
- РАЙНА МИХАЙЛОВА МАНЧЕВА, ГР.СЕПТЕМВРИ,
ул. „ЦВЕТНИЦА”№11
- МАКСИМ МИХАЙЛОВ ПАРЕВ, ГР.СЕПТЕМВРИ,
ул. „КИРИЛ И МЕТОДИ”№62
- ВАСИЛКА ТОДОРОВАМИХАЙЛОВА, ГР.СОФИЯ,
ж.к. „СУХАТА РЕКА”№41А
- АНКА АСЕНОВА ПАРЕВА, ГР.СЕПТЕМВРИ,
ул. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО”№22
- ВЕЛЧО МИТКОВ АНДРЕЕВ, С.ЧЕРНОГОРОВО,
ул. „ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА”№10
- ФИДАНКА КРУМОВА МОРОЗОВА, ГР.СЕПТЕМВРИ,
бул. „БЪЛГАРИЯ”№137
- ТАНЯ МИХАЙЛОВА ЙОРДАНОВА, ГР.СЕПТЕМВРИ,
ул. „КИРИЛ И МЕТОДИ”№55
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- РУЖИ НАЙДЕНОВ РАМАДАНОВ, ГР.СЕПТЕМВРИ,
ул. „АСЕН И ПЕТЪР”№20
- ГЮРГЕНА МИТКОВА БОНЧЕВА, ГР.САРАЯ,
ул. „ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА”№18
- СТОЯН СОТИРОВ СОТИРОВ, С.ДИНКАТА,
ул. „ЧЕТИРИНАДЕСЕТА”№8А
- ЕМИЛИЯ КРУМОВА АСЕНОВА, С.ДИНКАТА,
ул. „ЧЕТИРИНАДЕСЕТА”№24
- ИЛИЯ СТОЯНОВ СОТИРОВ, С.ДИНКАТА,
ул. „ЧЕТИРИНАДЕСЕТА”№8А
- ИРИНА СТОЯНОВА ХРИСТОВА, С.ДИНКАТА,
ул. „ДВАНАДЕСЕТА”№15
- АНТОАНЕТА ЯНКОВА АНГЕЛОВА, С.ЗВЪНИЧЕВО,
ул. „ДЕСЕТА”№19
- ВЕНЕТА САШОВА ПАРЕВА, ГР.ПАЗАРДЖИК,
ул. „ЛУДА ЯНА”№60
- АЛЬОША САШОВ ПАРЕВ, ГР.ПАЗАРДЖИК,
ул. „ЯВОР”№4
- СТЕФАН САШОВ ПАРЕВ, ГР.ПАЗАРДЖИК,
ул. „ЯВОР”№4

Заинтересованите лица могат да се запознаят с Решението и съпътстващата
информация в Общинска администрация гр. Септември, Дирекция „Общинска
собственост” на адрес: гр. Септември, ул. „Александър Стамболийски” №37А
Решението на комисията подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.2 от
ЗУТ до Пазарджишкия административен съд, чрез Община Септември в 14 - дневен
срок от съобщаването му.
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