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      ОБЩИНА   “М  А  Р  И  Ц  А”  –  ОБЛАСТ ПЛОВДИВ  
       Пловдив, бул. “Марица” 57А                 тел.:  032/ 907 800 
                             факс: 032/ 951 934 
       e-mail: obshtina@maritsa.org                           web: www.maritsa.org 
   

      

ОБЯВЛЕНИЕ 
 

На основание чл. 101 от Закона за собствеността, чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 21, ал. 1 
от ЗОС, в съответствие с влязло в сила Решение № 334, взето с протокол №13 от 21.11.2017 
год. на Общински съвет „Марица“, с което е одобрен проект на ПУП – парцеларен план за 
обект: „Обслужващ път по следите на полски път с идентификатор № 78080.27.73, по плана на 
с. Царацово, представляваш продължение на общински път № 2, изграден с асфалтобетонова   
настилка от км. 0+000 до км. 0+380,00“,  кметът на община „Марица“  уведомява 
собствениците за предстоящо принудително отчуждаване на следния недвижим имот, а 
именно: 

1.Поземлен имот № 78080.27.73, с площ от 6445 кв.м., местност „Три могили”, трайно 
предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „За второстепенна 
улица“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, община „Марица“, 
област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор 
на АГКК-София, изм. със Заповед № КД-14-16-16/03.01.2013 г. на Началник на СГКК-
Пловдив, стар идентификатор: 27.22, номер по предходен план: 27.3, 27.19, 27.20, 27.21, 27.22, 
27.25, парцел: 27.73 – инфраструктура, със съседи: 78080.27.71, 78080.27.69, 78080.27.72, 
78080.27.4, 78080.26.68, 78080.27.70, 78080.140.5. Равностойното паричното обезщетение е 
определено в съответствие разпоредбите на чл. 22 от ЗОС и §1 от ДР на ЗОС, съгласно оценка, 
изготвена от независим оценител за поземления имот в размер на 10 215 лв. (десет хиляди 
двеста и петнадесет лева).  

Собственици на описаният имот в т. 1 са ”Сиенит инвест” АД, гр. Пловдив и 
„Юръпиън Кънвърджънс Дивелъпмент (Малта) Лимитид“, частно дружество с ограничена 
отговорност, учредено в Малта. 

 
 
 
 
 

           Кмет на Община „Марица” : (П) 
 
Съгласувал: 
Лилия Пенева,  
Гл. юрисконсулт 
 
 
Изготвил: 
Десислава Клинканова,   
Директор на дирекция ОС 
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