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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.bg                           web: www.maritsa.bg 
   

      

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 влязла в сила Заповед № РД-20-144 от 05.12.2014 год. на Областен 
управител на област Пловдив, с която е одобрен ПУП –  Парцеларен план за обект: 
„Реконструкция и разширение на „Голямоконарско шосе“, разположен на териториите на две 
общини: Пловдив и „Марица“, област Пловдив, в обхвата на община Пловдив – от края на 
регулацията на населеното място по плановете на СИЗ I и II части и  кв. „Тодор Каблешков“ 
до землищната граница с община „Марица“ и в обхвата на община „Марица“ – от землищната 
граница с община Пловдив до транспортен възел „Царацово“ – път III – 805“, както и влязло в 
сила Решение № 154, взето с Протокол № 6 от 24.04.2018 год. на Общински съвет „Марица“, с 
което се одобрява ПУП-Парцеларен план  за елементи на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираните територии за обект: „Реконструкция и разширение на 
„Голямоконарско шосе“ в частта му на територията на Община „Марица“, в обхвата на 
поземлени имоти с идентификатори: №№ 78080.101.358, 78080.101.360, 78080.134.349, 
78080.134.346, 78080.94.86, 78080.94.6 в землището на с. Царацово, Община „Марица“. С 
оглед реализирането на горепосочения обект, с който се предвижда изграждане на обект – 
публична общинска собственост, кметът на Община „Марица“  уведомява собствениците за 
предстоящо принудително отчуждаване на следния недвижим имот, който съгласно 
гореописания ПУП – Парцеларен план е с начин на трайно ползване: „За друг поземлен имот 
за движение и транспорт“, а именно: 

1.Поземлен имот № 78080.103.401/предишен идентификатор: 78080.103.12, номер по 
предходен план: 103.12/, с площ от 983 кв. м., местност „ГОЛЯМА СЪРДЖАЛИЙКА”, трайно 
предназначение на територията: „Земеделска“,начин на трайно ползване: „За друг поземлен 
имот за движение и транспорт“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Царацово, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 год. на 
Изпълнителния директор на АГКК-София, при съседи на поземлен имот № 78080.103.401: ПИ 
№ 78080.103.403, ПИ № 78080.103.402, ПИ № 78080.103.13, ПИ № 78080.94.428, ПИ № 
78080.103.398, ПИ № 78080.103.399, ПИ № 78080.103.400. Равностойното паричното 
обезщетение е определено в съответствие с разпоредбите на чл. 22 от ЗОС и §1 от ДР на ЗОС, 
съгласно оценка, изготвена от независим оценител за поземления имот в размер на 73 804.лв. 
(седемдесет и три хиляди осемстотин и четири лева).  

Собственик на описания имот е Огнян Велков Дюкенджиев. 
                                                      

 
 

ДИМИТЪР ИВАНОВ 

Кмет на Община „Марица“  

 

Изготвил: 
Десислава Клинканова,  Директор на дирекция ОС                                                                                            


