
ОБЯВЛЕНИЕ 
 

Община „Марица“, изготвя настоящето обявление в изпълнение на разпоредбите 
на чл.40, ал.4 и следващи от ЗОС, във връка с прилагането на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 и чл. 
17 от ЗУТ.  

С настоящето обявление, Община Марица уведомява обществеността, че е  
постъпила молба от Пламен Цветков Панчев, в качеството си на управител на „Сифер” 
ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к. Югоизточна промишлена 
зона, ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, вписано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК: 115861564 и „Сиeнит Холдинг” АД, със седалище и адрес на 
управление гр. Пловдив, ж.к. Югоизточна промишлена зона, ул. „Инж. Асен Йорданов“ 
№ 7, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 115802861 за 
сключване на предварителен договор за уреждане на имуществени отношения по повод 
промяна границите на поземлени имоти чрез замяна. 

Молбите на юридическите лица са във връзка с процедирана преписка в 
общинска администрация на основание Решение № 23, взето с протокол № 1 от 
26.01.2021 г. на Общински съвет „Марица“, относно допускане на Проект за изменение 
на ПУП-ПРЗ в обхват: част от ПИ с идентификатор 61412.21.234, част от ПИ с 
идентификатор 61412.21.25, ПИ с идентификатор 61412.21.240, ПИ с идентификатор 
61412.21.59, съставляващ УПИ 021059-смесено многофункционално застрояване, ПИ с 
идентификатор 61412.21.236, съставляващ част от УПИ 021060-смесено 
многофункционално застрояване, ПИ с идентификатор 61412.21.235, съставляващ част 
от УПИ 021060-смесено многофункционално застрояване, ПИ с идентификатор 
61412.21.238, съставляващ част от УПИ 021058-смесено многофункционално 
застрояване, ПИ с идентификатор 61412.21.237, съставляващ част от УПИ 021058-
смесено многофункционално застрояване, ПИ с идентификатор 61412.21.28, 
съставляващ част от УПИ 021028-смесено многофункционално застрояване, всички в 
местност „Кривата нива“, с. Радиново, община „Марица“. В обхвата на процедираната 
преписка за изменение на ПУП-ПРЗ са включени част от ПИ 61412.21.234, част от ПИ 
61412.21.25 и ПИ 61412.21.240 – частна общинска собственост.  

ПУП-ПРЗ е приет с Решение № 1, взето с протокол № 5 от 15.09.2021 г. на ЕСУТ 
при Община „Марица“. 

Предложението на „Сифер” ООД е да бъдат уредени регулационните отношения 
по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 и чл.17 от ЗУТ, чрез замяна на недвижими имоти, 
собственост на дружеството, представляващи: 

Поземлен имот с идентификатор 61412.21.235 с площ от 327 кв.м., с трайно 
предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Комплексно 
застрояване“, местност „Кривата нива“, по кадастралната карта и кадастрални регистри 
на с. Радиново, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на изпълнителния 
директор на АГКК-София, НА за покупко-продажба на недвижим имот вписан в 
Службата по вписванията под № 162, том 13, рег. 4249, дело 3149 от 27.02.2008 г. 

Поземлен имот с идентификатор 61412.21.237 с площ от 230 кв.м., с трайно 
предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Комплексно 
застрояване“, местност „Кривата нива“, по кадастралната карта и кадастрални регистри 
на с. Радиново, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на изпълнителния 
директор на АГКК-София, НА за покупко-продажба на недвижим имот вписан в 
Службата по вписванията под № 162, том 13, рег. 4249, дело 3149 от 27.02.2008 г. 

Поземлен имот с идентификатор 61412.21.231 с площ от 459 кв.м., с трайно 
предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Комплексно 



застрояване“, местност „Кривата нива“, по кадастралната карта и кадастрални регистри 
на с. Радиново, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на изпълнителния 
директор на АГКК-София, НА за покупко-продажба на недвижим имот вписан в 
Службата по вписванията под № 165, том 13, рег. 4253, дело 3152 от 27.02.2008 г. 
  

с недвижими имоти, собственост на Община „Марица“ представляващи: 
 
Поземлен имот с проектен идентификатор 61412.21.220 с площ от 1 008 

квадратни метра, представляващ част от ПИ № 61412.21.234,  с трайно предназначение 
на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: “Други територии заети от 
селското стопанство“, местност „Кривата нива”, по кадастралната карта и кадастрални 
регистри, одобрени със Заповед № РД 18-77 от 30.11.2007 г. на изпълнителния 
директор на АГКК-София, актуван като частна общинска собственост с Акт за ЧОС № 
3788 от 12.01.2021 г., надлежно вписан в Агенцията по вписванията. 

Поземлен имот с проектен идентификатор 61412.21.245 с площ от 2 053 
квадратни метра, представляващ част от ПИ № 61412.21.25, с трайно предназначение 
на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: “Нива“, местност „Кривата 
нива”, по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-
77 от 30.11.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК-София, актуван като частна 
общинска собственост с Акт за ЧОС № 1000-12 от 05.10.2009 г., надлежно вписан в 
Агенцията по вписванията. 

 
Предложението на „Сиeнит Холдинг” АД е да бъдат уредени регулационните 

отношения по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 и чл.17 от ЗУТ, чрез замяна на недвижим имот, 
собственост на дружеството, представляващ:  

Поземлен имот с проектен идентификатор 61412.21.244 с площ от 479 кв.м., с 
трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „За 
търговски обект, комплекс“, местност „Кривата нива“, по кадастралната карта и 
кадастрални регистри на с. Радиново, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 
г. на изпълнителния директор на АГКК-София, НА за покупко-продажба на недвижим 
имот вписан в Службата по вписванията под № 185, том 89, рег. 30826, дело 15880 от 
05.11.2014 г. 

 
с недвижим имот, собственост на Община „Марица“ представляващ: 
 
Поземлен имот с проектен идентификатор 61412.21.240 с площ от 1 817 

квадратни метра, с трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на 
трайно ползване: “Нива“, местност „Кривата нива”, по кадастралната карта и 
кадастрални регистри на с. Радиново, одобрени със Заповед № РД 18-77 от 30.11.2007 г. 
на изпълнителния директор на АГКК-София, актуван като частна общинска 
собственост с Акт за ЧОС № 3790 от 13.01.2021 г., надлежно вписан в Агенцията по 
вписванията. 

 


