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Изх. № 17 СЛ 122-4/29.12.2017 г.          
ОБЯВЛЕНИЕ

На  основание  чл. 25  ал.1,  във  връзка  с  чл.  21  ал.  1  от  ЗОС,  в  съответствие  с 
влязъл  в  сила  ПУП  на  кв.“Освобождение  и  Гео  Милев“,  одобрен  с  решение 
№ 172/17.05.2007г. на Общински съвет - Пловдив, с оглед реализиране на обект, публична 
общинска собственост – „Реконструкция и разширение на бул.“Васил Априлов“ в участъка 
от ул.“Войнишка слава“ до бул.“Шести септември“ – I-ви етап, в съответствие с Годишната 
програма  на  Община  Пловдив  за  управление  и  разпореждане  с  имоти,  общинска 
собственост, приета с Решение № 16, взето с протокол №2 от 26.01.2017 г., и допълнена с 
Решение №226, т. 18, взето с протокол № 123 от 11.07.2017 г. на Общински съвет-Пловдив, 
Кметът на  община  Пловдив  уведомява  собствениците,  че  открива  процедура  по 
принудително отчуждаване на следния недвижим имот:

Поземлен  имот  с  идентификатор  56784.521.1603  по  кадастралната  карта  и  ка-
дастралните регистри на  гр.  Пловдив,  одобрени със  Заповед №РД-18-48/03.06.2009 г. на 
Изпълнителния  директор  на  АГКК,  последно  изменение  със  заповед  №  КД-14-16-
169/28.01.2011 г. на Началника на СГКК-Пловдив, адрес на поземления имот гр. Пловдив, 
бул.“Васил  Априлов“,  целият  с  площ 203 кв.м.,  трайно  предназначение  на  територията: 
Урбанизирана,  начин  на  трайно  ползване:  за  първостепенна  улица,  стар  идентификатор: 
няма, номер по предходен план: 521.1447, квартал 23 по плана на кв.“Освобождение  и Гео 
Милев“,  парцел  I -1447,  при  съседи:  56784.521.1391,  56784.521.1666,  56784.521.1273, 
56784.521.1418, попадащ в уличната регулация на бул.“Васил Априлов“ гр. Пловдив.

Собственици на имота съгласно документи за собственост са „КРИСТЪЛ АСЕТ МЕ-
НИДЖМЪНТ“ ЕООД,

Равностойното паричното обезщетение, определено в съответствие разпоредбите на 
чл.22, във връзка с §1 от ДР на ЗОС, съгласно оценка изготвена от независим оценител за 
имота с  площ 203 кв.м. е в размер на 38 860 лв.(тридесет и осем хиляди осемстотин и 
шестдесет лева) без ДДС.

ИНЖ. ИВАН ТОТЕВ
Кмет на община Пловдив

Съгласували:
инж.Димитър Кацарски
Зам.- кмет ОСУТСИ

Мирослава Сукарева
Директор Дирекция ОС

инж. Надежда Христова
Началник отдел ОИЖП

Мирослава Турланова
Гл. юрисконсулт
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