
 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е 
по чл. 25, ал.1 от ЗОС 

 
 На основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС в съответствие с 

предвижданията на действащия ПУП, одобрен със Заповед № ЗА-02-14-478 от 

24.07.2006г. на МРРБ и Решение № 211, взето с протокол № 24 на заседание на 

Общински съвет Хисаря, проведено на 23.10.2012 година и като част от реализацията 

на обект публична общинска собственост „Атракционна пешеходна пътека и велоалея 

по западната страна на крепостната стена на Археологически резерват гр. Хисаря”, 

Кметът на община Хисаря уведомява заинтересованите собственици, че открива 

процедура по принудително отчуждаване на имот по реда на Глава ІІІ от ЗОС, за 

следния недвижим имот: част от поземлен имот с пл. № 4118 /четири хиляди сто и 

осемнадесет/ от квартал 42 /четиридесет и втори/ по действащия КП на гр. Хисаря – 

целият от 2994 кв.м. /с номерация по предходен план ПИ № 1168 от квартал 26 а/, която 

част от имота, подлежаща на отчуждаване, съгласно влязъл в сила и действащ ПУП 

одобрен със Заповед № РД-02-14-171/19.03.2007 година на МРРБ се отрежда за обект –

публична общинска собственост с обща площ от 373 /триста седемдесет и три/ кв.м. и е 

с трайно предназначение за проектирана улица в пределите между о.т. № 499 – о.т. № 

501 – с площ от 234.25 /двеста тридесет и четири цяло и двадесет и пет стотни/ кв.м., 

ведно с прилежащ паркинг с площ от 138.75 /сто тридесет и осем цяло и седемдесет и 

пет стотни/ кв.м., който имот с пл. № 4118 /неурегулиран до влизането в сила на 

действащия ПУП от 2007г./ включително частта му подлежаща на отчуждаване е 

собственост на наследниците на Иван Делков Паспалски /н.акт № 84, т.І, рег. № 5281, 

н.д. № 523/99г. и н.акт № 140, т.VІ, рег. № 8465, н.д. 745/04г./ бивш жител на гр.Хисаря. 

За отчуждаващата се част от имота, посочена по-горе, в съответствие с разпоредбите на 

чл.22 от ЗОС, е определено парично обезщетение в размер на 11 936 /единадесет 

хиляди деветстотин тридесет и шест/ лева, съгласно надлежно изготвена оценка.  

 

 


