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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.  Част с площ 425 кв.  м от поземлен имот  с идентификатор 56784.18.162  по ка-
дастрална карта и кадастрални 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, местност между Голямоконарско и Пазарджишко шосе, целият с площ от 4 967 кв. 
м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: горски 
разсадник,  категория  на  земята  при  неполивни  условия:  5,  стар  идентификатор: 
56784.18.101, номер по предходен план: няма, при граници по кадастрална карта имоти с 
идентификатори 56784.18.105,  56784.18.163,  56784.18.67.  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 уличната регулация на Голямоконарско шосе. 

Имотът е собственост на „СРЕДНА ГОРА“АД, БУЛСТАТ 115010834, представлявано 
от Кристина Борисова Пухалева, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. 
„Шести септември“ № 93, съгласно документ за собственост, вписан в АВ, СВ - Пловдив.

Равностойното парично обезщетение е определено в съответствие разпоредбите на 
чл.22, ал.11 от ЗОС за частта от имота с площ от 425 кв.м. и е в размер на 5  976,52 лв.(пет 
хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и петдесет и две ст.) без ДДС. 

2.  Част с площ 382 кв.  м от поземлен имот  с идентификатор 56784.18.163 по ка-
дастралната 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, местност между Голямоконарско и Пазарджишко шосе, целият с площ от 4967 
кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: горски 
разсадник,  категория  на  земята  при  неполивни  условия:  5,  стар  идентификатор: 
56784.18.101, номер по предходен план: няма, при граници по кадастрална карта имоти с 
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идентификатори 56784.18.67,  56784.18.162,  56784.18.105.  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 уличната регулация на Голямоконарско шосе. 

Имотът е собственост на „СРЕДНА ГОРА“АД, БУЛСТАТ 115010834, представлявано 
от Кристина Борисова Пухалева, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. 
„Шести септември“ № 93, съгласно документ за собственост, вписан в АВ, СВ - Пловдив.

 Равностойното парично обезщетение е определено в съответствие разпоредбите на 
чл.22, ал.11 от ЗОС за частта от имота с площ от 382 кв.м. и е в размер на 5  371,83 лв.(пет 
хиляди триста седемдесет и един лев и осемдесет и три ст.) без ДДС. 

3. Част с площ от 377 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 56784.18.102 по ка-
дастралната 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, местност между Голямоконарско и Пазарджишко шосе, целият с площ от 2 130 кв. 
м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: горски 
разсадник, категория на земята при неполивни условия: 5, стар идентификатор: няма, номер 
по предходен план:  018102,  при граници по кадастрална карта  имоти с идентификатори 
56784.18.105,  56784.18.67.  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 гра-
ница с община Марица,  одобрен със Заповед №РД-20-144/05.12.2014 г. на Областен управи-
тел на област Пловдив, гореописаната част от имота попада в уличната регулация на Голя-
моконарско шосе. 

Имотът е собственост на „СРЕДНА ГОРА“АД, БУЛСТАТ 115010834, представлявано 
от Кристина Борисова Пухалева, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. 
„Шести септември“ № 93, съгласно документ за собственост, вписан в АВ, СВ - Пловдив.

 Равностойното парично обезщетение е определено в съответствие разпоредбите на 
чл.22, ал.11 от ЗОС за частта от имота с площ от 377 кв.м. и е в размер на 5  357,93 лв.(пет 
хиляди триста петдесет и седем лева и деведесет и три ст.) без ДДС. 

4. Част с площ от 113 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 56784.18.103 по ка-
дастралната 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, местност между Голямоконарско и Пазарджишко шосе, целият с площ от 8 366 кв. 
м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: горски 
разсадник, категория на земята при неполивни условия: 5, стар идентификатор: няма, номер 
по предходен план:  018103,  при граници по кадастрална карта  имоти с идентификатори 
56784.19.264, 56784.18.105, 56784.18.67, 56784.18.152, 56784.18.151, 56784.18.104. Съгласно 
действащия ПУП-ПП /Парцеларен план/ в обхват, извън границите на урбанизираната тери-
тория 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 За-
повед №РД-20-144/05.12.2014 г. на Областен управител на област Пловдив, гореописаната 
част от имота попада в уличната регулация на Голямоконарско шосе.

 Имотът е собственост на „СРЕДНА ГОРА“АД, БУЛСТАТ 115010834, представлява-
но от Кристина Борисова Пухалева, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. 
„Шести септември“ № 93, съгласно документ за собственост, вписан в АВ, СВ - Пловдив.

Равностойното парично обезщетение е  определено в  съответствие разпоредбите на 
чл.22, ал.11 от ЗОС за частта от имота с площ от 113 кв.м. и е в размер на 1 386,19 лв.(хиляда 
триста осемдесет и шест лева и деветнадесет ст.) без ДДС. 



ИНЖ.ИВАН ТОТЕВ
Кмет на община Пловдив

Съгласували:
инж.Димитър Кацарски
Зам.- кмет ОСУТСИ

Илиан Иванов
Директор дирекция ПНО

Мирослава Сукарева
Директор Дирекция ОС

инж. Надежда Христова
Началник отдел ОИЖП

Мирослава Турланова
Гл юрисконсулт

Изготвил:
Весела Русева
Гл.експерт
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