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О Б Я В Л Е Н И Е
ОТНОСНО обект: Помпена станция и довеждащ водопровод с.Расник, община Перник,
във връзка с учредяване право на прокарване на трасе и сервитут на водопровод HDPE DN63 
мм и подземен електропровод в поземлени имоти 035020, 036003 и 036002, с.Расник, местност 
„Шаварна бара“.

На основание чл.193, ал.1 от Закона за устройство на територията л във връзка с
кт за подробен 
а, публикувано

Решение №655/14.11.2017 г. на Общински съвет Перник за одобрение проек 
устройствен план-парцелар ;н план и план застрояване /ПУП-ПП и ПЗ/ на обек' 
в Държавен вестник бр.98/0|8.12.2017 г., Ви уведомяваме следното:

Проектът за ПУП-ПП предвижда определяне на трасе и сервитут на довеждащ 
водопровод HDPE DN63 мм и подземен електропровод засягащ имоти:

• ПИ 035020- собственост на н-ци на Горян Максимов Дамянов;
• ПИ 036003- собственост на н-ци на Цветан и Борис Иванови Стоичкови;
• ПИ 036002- собственост на н-ци на Стоян Николов Игнатов.
С нотариална покана с изх.№17/СЛУ-6278/02.04.2019 г. сме поканили собственици или 

наследници на поземлените имоти, в срок от три дни от получаване на същите да се явят в 
кантората на Нотариус Маруся Маркова, вписана под №063 в регистъра на НК с райсн на 
действие ПРС, за подписване на декларации-съгласие за преминаване на подземните 
съоръжения-електропровод и водопровод през имоти 035020, 036003 и 036002 землище 
с.Расник, община Перник.

От приложените към нотариалните покани „известия за доставяне“ е в^дно, че същите 
не са получени от заинтересованите лица.

ал.4 във връзка с чл.47, ал.1 и 2 от ГПК в 14 дневей срок от дататаНа основание чл.60,
на обявяването следва да с е явите в кантората на Нотариус Маруся Маркова,
063 в регистъра на НК с район на действие ПРС, находяща се в гр.Перник, ул.„Черешово 
топче“ №2 на партера, за подписване на декларации-съгласие за преминаване на подземен 
електропровод и водопровод през описаните имоти, за захранване на помпена станция 
с.Расник, община Перник.

След изтичане на срока по ГПК, община Перник ще пристъпи към провеждане на 
процедура по чл.193, ал.З от ЗУТ.

Обявлението да се публикува на сайта на община Перник, на информационното табло в 
сградата на общината и на таблото за обяви в сградата на кметство с.Расник, община Перник.
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С уважение,

ВЯРА ЦЕРОВСКА 
Кмет на Община Перник
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