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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-ПУР в обхват, за части от СИЗ -  I и  II части и кв. „Тодор Каблешков“, гр.Пловдив, в 
обхвата на община Пловдив от бул.„Дунав“ до землищната граница с община Марица, в обхвата на община 
Марица до транспортен възел „Царацово“ - път III-805,  одобрен с Решение №234, взето с протокол № 13 от 
24.07.2014 г. на Общински съвет-Пловдив, с оглед реализиране на обект, публична общинска собственост – 
„Реконструкция и разширение на "Голямоконарско шосе“, 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  следния 
недвижим имот:

1. Поземлен имот с идентификатор 56784.504.1185 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, бул.“Васил Априлов“ № 156 Б, целият с площ от 166 кв.м., трайно 
предназначение на територията:  урбанизирана,  начин на трайно ползване:  за  първостепенна улица,  стар 
идентификатор: 56784.504.304, номер по предходен план: част от 504,кв. 4, парцел: за разширение на буле-
вард, при граници по кадастрална карта 56784.503.3, 56784.504.1184. Съгласно действащия регулационен 
план на кв. 3 по плана на СИЗ - I част, гр. Пловдив, гореописаният имот попада в улична регулация на Голя-
моконарско  шосе.  Собственик  на  имота  е „ЕКО  БЪЛГАРИЯ“  ЕАД,  ЕИК  130948987,  с  представител 
Алексиос  Атанасопулос,  съгласно документ за  собственост, вписан в АВ,  СВ-Пловдив,  със седалище и  
адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул.“Лъчезар Станчев“ № 3, бл. Комплекс „Литекс Тауър“, ет. 
9.

 Равностойното парично обезщетение е определено в съответствие разпоредбите на чл.22, ал. 11 от 
ЗОС и е в размер на 6 208,40 лв.(шест хиляди двеста и осем лева и 40 ст.) без ДДС. 
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