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ОБЯВЛЕНИЕ

На  основание  чл.  25  ал.1,  във  връзка  с  чл.  21  ал.  1  от  ЗОС,  в  съответствие  с 
действащ ПУП-ПРЗ на  кв.  „Модър“,  одобрен  с Решение  № 292,  взето с  Протокол № 14 от 
02.08.2012 г. на Общински съвет Пловдив и протокол № 17, т. 15 от 29.04.2015 г. на ЕСУТ при 
Община Пловдив, с оглед реализиране на обект, публична общинска собственост – Разширение 
на ул. „Модър“ от о.т. № 72 до о.т. № 87, по действащ ПУП-ПРЗ на кв. „Модър“ в обхвата на 
Община Пловдив, в съответствие с Годишната програма на Община Пловдив за управление и 
разпореждане  с  имоти  общинска  собственост  за  2018  г.,  приета  с  Решение  №  28,  взето  с 
протокол  №  2  от  31.01.2018  г.  на  Общински  съвет-Пловдив,  Кметът  на  община  Пловдив 
уведомява  собствениците,  че  открива  процедура  по  принудително  отчуждаване  на  следните 
недвижими имоти:

1. Част  с  площ  245,30  кв.м.  от  поземлен  имот  с  идентификатор  56784.532.16  по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-
48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот гр. Пловдив, 
ул.„Модър“, целият с площ от 380 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, 
начин на трайно ползване:  За друг вид застрояване, номер по предходен план: 5320016, при 
граници  по  кадастрална  карта:  56784.532.15,  56784.532.7,  56784.532.6,  56784.532.198, 
56784.532.17, 56784.532.18, 56784.532.9503, 56784.532.112, 56784.532.125. Съгласно действащия 
регулационен план на кв. „Модър“, гр. Пловдив, гореописаната част от имота попада в улична 
регулация на ул. „Модър“ от о.т. № 72 до о.т. № 87. Собственик на имота е Снежанка Тодорова 
Иванова.

Равностойното парично обезщетение е определено в съответствие разпоредбите на чл.22 
от ЗОС и §1 от ДР на ЗОС, съгласно оценка изготвена от независим оценител за частта от имота 
с площ от 245,30 кв.м. и е в размер на 15 116,00 лв. (петнадесет хиляди сто и шестнадесет лева)  
без ДДС. 

2. 1/3 ид. част от поземлен имот с идентификатор 56784.532.166 по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на 
Изпълнителния  директор  на  АГКК,  с  адрес  на  поземления  имот  гр.  Пловдив,  ул.„Модър“, 
целият с площ от 53 кв.м., трайно предназначение на територията:  Урбанизирана,   начин на 
трайно ползване: за второстепенна улица, номер по предходен план: 5320892, при граници по 
кадастрална карта: 56784.532.165, 56784.532.9503. Съгласно действащия регулационен план на 
кв. „Модър“, гр. Пловдив, гореописаният имот попада в улична регулация на ул. „Модър“ от о.т. 
№ 72 до о.т. № 87. Собственици на 1/3 ид. част от имота са наследници на: Георги Ангелов 
Прангов и Кирил Тодоров Джумеров.

Равностойното парично обезщетение е определено в съответствие разпоредбите на чл.22 
от ЗОС и §1 от ДР на ЗОС, съгласно оценка изготвена от независим оценител имота с площ от  
53 кв.м. и е в размер на 3 266,00 лв. (три хиляди двеста шестдесет и шест лева) без ДДС, който 
за 1/3 ид. част е в размер на 1088,67 лв. Разпределено по квоти, съгласно собствеността е: 

За Иванка Георгиева Станчева,  съгласно удостоверение за наследници, собственик  на 
8/108 ид. части, равностойното парично обезщетение е в размер на 241,93 лв. 
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За Мария Георгиева Джумерова, съгласно удостоверение за наследници, собственик  на 
9/108 ид. части, равностойното парично обезщетение е в размер на 272,17 лв. 

За Калина Василева Прангова,  съгласно удостоверение за наследници,  собственик  на 
3/108 ид. части, равностойното парично обезщетение е в размер на 90,72 лв. 

За  Катя  Василева  Прангова-Шуманова,  съгласно  удостоверение  за  наследници, 
собственик  на 1/108 ид. части, равностойното парично обезщетение е в размер на 30,24 лв. 

За Йорданка Кирилова Бабачева, съгласно удостоверение за наследници, собственик  на 
9/108 ид. части, равностойното парично обезщетение е в размер на 272,17 лв.

За  Георги  Иванов  Джумеров,  съгласно  удостоверение  за  наследници,  собственик   на 
3/108 ид. части, равностойното парично обезщетение е в размер на 90,72 лв. 

За Иван Тодоров Джумеров, съгласно удостоверение за наследници, собственик  на 3/108 
ид. части, равностойното парично обезщетение е в размер на 90,72 лв. 
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