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ОБЯВЛЕНИЕ

На  основание  чл. 25  ал.1,  във  връзка  с  чл.  21  ал.  1  от  ЗОС,  в  съответствие  с 
влязъл в сила  ПУП-ПП /Парцеларен план/  в обхват, извън границите на урбанизираната 
територия на община Пловдив, от края на регулацията по плановете на СИЗ - I и II части и 
кв.„Тодор Каблешков“, гр. Пловдив до землищната граница с община Марица, в обхвата на 
община Марица, до транспортен възел „Царацово“ – път III-805, одобрен със Заповед №РД-
20-144/05.12.2014  г. на  Областен  управител  на  област  Пловдив,  с  оглед реализиране  на 
обект, публична общинска собственост – „Реконструкция и разширение на „Голямоконарско 
шосе“ в обхвата на община Пловдив от бул.„Дунав“ до землищната граница, 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, последно изменена и допълнена с Решение № 
87, взето с протокол № 5 от 14.03.2018 г на Общински съвет – Пловдив, Кметът на община 
Пловдив уведомява собствениците, че открива процедура по принудително отчуждаване на 
следните недвижими имоти:

1.  Поземлен  имот  с  идентификатор  56784.18.152 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-
265/05.03.2012  г.,  на  Началника  на  СГКК  -  Пловдив,  с  адрес  на  поземления  имот:  гр. 
Пловдив, местност между Голямоконарско и Пазарджишко шосе, целият с площ от 657 кв. 
м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг 
поземлен  имот  за  движение  и  транспорт,  стар  идентификатор:  56784.18.99,  номер  по 
предходен план: 18.98 и 99, при граници по кадастрална карта: 56784.18.151, 56784.18.103, 
56784.18.67, 78080.94.315, 78080.94.6. Съгласно действащия ПУП-ПП /Парцеларен план/ в 
обхват, извън границите на урбанизираната територия на община Пловдив, от края на регу-
лацията  по  плановете  на  СИЗ  -  I и  II части  и  кв.„Тодор  Каблешков“,  гр.  Пловдив  до 
землищната граница с община Марица, одобрен със Заповед №РД-20-144/05.12.2014 г. на 
Областен управител на област Пловдив, гореописаната част от имота попада в уличната ре-
гулация на Голямоконарско шосе. 

Имотът е собственост на „СТЕФАНОВ МОТЪРС“ ЕООД, БУЛСТАТ 115653613, със 
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Презвитиер Козма“ № 26, с управители 
Веселин Ванев Стефанов и Ани Иванова Стефанова, съгласно документи за собственост, 
вписани в АВ, СВ - Пловдив.

Равностойното паричното обезщетение е определено в съответствие разпоредбите на 
чл.22 от ЗОС и §1 от ДР на ЗОС, съгласно оценка изготвена от независим оценител за имота 
с площ от 657 кв. м. е в размер на 12 047 лв. (дванадесет хиляди четиридесет и седем лева) 
без ДДС .

2.  Част  с  площ  от  899 кв. м.  от  поземлен  имот  с  идентификатор  56784.18.151 
по кадастралната  карта  и кадастралните регистри на гр.  Пловдив,  одобрени със заповед 
№ РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със за-
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повед № КД-14-16-265/05.03.2012 г., на Началника на СГКК - Пловдив, с адрес на поземле-
ния имот: гр. Пловдив, местност между Голямоконарско и Пазарджишко шосе, целият с 
площ от 7 523 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно 
ползване:  за друг вид производствен,  складов обект, категория на земята при неполивни 
условия: 5, стар идентификатор: 56784.18.99, 56784.18.98, номер по предходен план: 18.98 и 
99,  парцел  18.151-  автокомплекс,  при  граници  по  кадастрална  карта  56784.105.421, 
56784.18.104,  56784.18.103,  56784.18.152,  78080.105.422,  78080.94.315,78080.94.316, 
78080.94.428 Съгласно действащия  ПУП-ПП /Парцеларен план/ в обхват, извън границите 
на урбанизираната територия на община Пловдив, от края на регулацията по плановете на 
СИЗ -  I и  II части и кв.„Тодор Каблешков“, гр. Пловдив до землищната граница с община 
Марица, одобрен със Заповед №РД-20-144/05.12.2014 г. на Областен управител на област 
Пловдив, гореописаната част от имота попада в улична регулация на Голямоконарско шосе.

 Имотът е собственост на „СТЕФАНОВ МОТЪРС“ ЕООД, БУЛСТАТ 115653613, със 
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Презвитиер Козма“ № 26, с управители 
Веселин Ванев Стефанов и Ани Иванова Стефанова, съгласно документи за собственост, 
вписани в АВ, СВ - Пловдив.

Равностойното паричното 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  899  кв.  м.  и  е  в  размер  на  57  428  лв.  (петдесет  и  седем  хиляди 
четиристотин двадесет и осем 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

Изготвил:
Весела Русева
Гл.експерт
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