Обявление за отчуждаване на имоти
- частна собственост
На основание чл.25, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за
общинската собственост,

УВЕДОМЯВАМ

Собствениците на поземлени имоти, засегнати от одобрен
Подробен Устройствен План – Парцеларен план за обект: „Нова
улица с о.т. 1-8 в местност Топлишка река по КК на гр.Батак ,с обща
площ 1194 кв.м., одобрен с Решение № 150 / 09.12.2020 г. на Общински
съвет – гр.Батак , за предстояща процедура по принудително
отчуждаване на имоти – частна собственост, по реда на Закона за
общинската собственост, както следва:

1. Част от Поземлен имот с идентификатор № 02837.9.451, по
КККР на град Батак, местност Топлишка река, собственост на
наследници на ТОДОР АНГЕЛОВ ПАВЛОВ, целия с площ от 1570 кв.
м, с трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на
трайно ползване: Ливада ; категория на земята: Трета; предходен
идентификатор: няма; номер по предходен план: 913063;
съседи: 02837.9.457 , 02837.9.458 , 02837.9.453 , 02837.9.455 , 02837.9.454 ,
02837.9.406 , 02837.9.402 , 02837.9.449 , 02837.9.450 , 02837.9.452.
Пазарна оценка на подлежащата на отчуждаване част от 106.00 кв.м.
е в размер на 2544.00 лв. /Две хиляди петстотин четиридесет и четири
лева/.

2. Част от Поземлен имот с идентификатор № 02837.9.455, по
КККР на град Батак, местност Топлишка река ,собственост на ИВАН
ГЕОРГИЕВ ДЕЛЧЕВ, целия с площ от 205 кв. м, с трайно
предназначение на територията: Територия на транспорта; начин на
трайно
ползване:
За
местен път;
стар
номер
913067;
съседи: 02837.9.406, 02837.9.454 ,02837.9.593.
Пазарна оценка на

подлежащата на отчуждаване част от 38.00 кв.м. е в размер на 912.00
лв. /Деветстотин и дванадесет лева/.

3.Поземлен имот с идентификатор № 02837.9.454 по по КККР на
гр. Батак , местност Топлишка река, собственост на
ИВАН
ГЕОРГИЕВ ДЕЛЧЕВ, целия с площ от 15 кв. м, с трайно
предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно
ползване: Ливада; категория на земята: Седма, предходен
идентификатор: няма; номер по предходен план: 913066;
съседи: 02837.9.451, 02837.9.453 , 02837.9.455 , , 02837.9.406 . Пазарна
оценка на, подлежащия на отчуждаване имот е 360.00 лв. /Триста и
шестдесет лева/.
Общ размер на паричните средства, необходими за обезщетяване
на собствениците на Поземлен имот с идентификатори № 02837.9.451 ,
№ 02837.9.455 и № 02837.9.454 по КККР на град Батак , за обект:
„Нова улица с о.т. 1-8 в местност Топлишка река на град Батак
възлизат на 3 816.00 лв. /Три хиляди осемстотин и шестнадесет
лева/.

На основание чл. 21, ал.9 от ЗОС, във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС
отчуждените за задоволяване на общински нужди имоти стават
публична общинска собственост.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен
ежедневник, както и на интернет страницата на Община Батак.

ПЕТЪР ПАУНОВ
Кмет на Община Батак

