
О Б Щ И Н А    П Л О В Д И В

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. 37 по плана на гр. Пловдив „Освобождение  и Гео Милев”, одобрен 
с Решение №172/17.05.2007г. на Общински съвет – Пловдив, с оглед реализиране на обект, 
публична общинска собственост – Разширение на бул. „Васил Априлов”, в съответствие с 
приетата годишна програма на Община Пловдив за управление за 2016г., приета с Решение № 
3,  взето  с  протокол  №1  от  28.01.2016  г.,  Кметът на  Община  Пловдив  уведомява 
собствениците,  че открива процедура по принудително отчуждаване на следния недвижим 
имот:

Поземлен имот с идентификатор 56784.521.1181, по кадастрална 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, бул. „Васил Априлов” № 66 с  
площ от 256 кв.м.,  трайно предназначение на територията:  урбанизирана,  начин на трайно 
ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 521.1316, квартал: 328, при 
граници  по  кадастрална  карта  56784.521.1506,  56784.522.2261,  56784.521.1505, 
56784.521.1504, 56784.521.1408, ведно със сгради в имота: Сграда 56784.521.1181.1, застроена 
площ  61  кв.м.,  брой  етажи  2,  предназначение:  жилищна  сграда,  Сграда  56784.521.1181.2, 
застроена  площ  80  кв.м.,  брой  етажи  1,  предназначение:  жилищна  сграда,  Сграда 
56784.521.1181.3 застроена площ 22 кв.м.,  брой етажи 1,  предназначение:  селскостопанска 
сграда.  Съгласно  действащия  регулационен  план  на  гр.  Пловдив  „Освобождение  и  Гео 
Милев”, кв. 37 влязъл в сила, гореописаният имот попада в уличната регулация на бул. „Васил 
Априлов”. Собственици на имота са както следва: 

1. „КА И КА ГРУП” ООД, ЕИК 200060743, представлявано от управителя Калин Ганев 
Ганев, което съгласно нотариален акт №167/2008 г. и нотариален акт №166/2008 г.  вписани в 
АВ, СВ - Пловдив е собственик на: 2/3 ид.части от поземлен имот, застроен и незастроен от 
250 кв.м. по нот.акт, а по скица 255кв.м., находящ се в гр. Пловдив, район Централен, бул.  
„Васил Априлов” №64а и 66, съставляващ ПИ №521.1316, от квартал по нот. акт 720-стар, а 
328 – нов по плана на кв.  „Освобождение и Гео Милев” на гр.  Пловдив, ЕКАТТЕ 56784, 
заедно с жилище - апартамент, заемащо втория етаж от двуетажна жилищна сграда, построена 
на около 60кв.м., което жилище се състои от две стаи, кухня, антре с външно стълбище към 
двора, служещо и за вход за етажа, заедно с принадлежещите му: тоалетна на долния етаж под 
стълбището  за  втория  етаж,  заедно  с  необитаемо  таванско  помещение  над  продаденото  и 
описано по-горе жилище, ведно с избени помещения под описаното жилище с декларирана 
площ от 30 кв. м., както и припадащите се ид.части от общите части на сградата и заедно с  
цялата едноетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ  от 64 кв.м по нот. акт а по 
скица със застроена площ от 81 кв.м., състояща се от две стаи, всекидневна, готварна, баня, 
тоалетна и коридор, както и изба находяща се под югозападните помещения на етажа, която 
сграда се намира в северната част на дворното място, ведно с цялата барака (лятна кухня) и 
целия гараж, които са с общ покрив и обща застроена площ от 29 кв.м., от които застроената  
площ на бараката(лятна кухня) е 13 кв.м., а на гаража – 16 кв.м., намират се в югоизточната 
част  на  дворно  място.  По  кадастрална  карта  гореописаният  имот  се  идентифицира  както 
следва: 2/3 ид.части от ПИ с идентификатор 56784.521.1181 с площ от 256 кв.м., втори етаж от 
сграда  с  идентификатор  56784.521.1181.1,  застроена  площ  61  кв.м.,  брой  етажи  2, 
предназначение: жилищна сграда, сграда с идентификатор 56784.521.1181.2, застроена площ 
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80  кв.м.,  брой  етажи  1,  предназначение:  жилищна  сграда  и  сграда  с  идентификатор 
56784.521.1181.3  застроена  площ  22  кв.м.,брой  етажи  1,  предназначение:  селскостопанска 
сграда.

 2. Стойко Петков Щерев, който като наследник на Петко Киров Щерев и Деан Петков 
Щерев /съгл.  удостоверение за наследници №ОП10-17990/10.12.2015 г.,  издадено от район 
„Централен”, община Пловдив, и нотариален акт  за покупко- продажба № 184 том ІХ дело 
3038/1960  г.,   и  на  собствено  основание  /съгл.  Нотариален  акт  за  покупко-продажба  № 
138/2015  г.,  е  собственик  на  долния  етаж,  състоящ се  от  магазин,  зад  него  стая,  кухня и 
коридорче от ъгловата двуетажна сграда, заедно с избено помещение под магазина, заедно с 
1/3 идеална част от цялото дворно място, който имот се намира в гр. Пловдив, на улиците 
„В.Априлов и „Пещера” и съставлява парцел І от кв. 332 - нов ,215 – стар, преобразуван по-
късно  в  720  по  плана  на  гр.  Пловдив.  По  кадастрална  карта  гореописаният  имот  се 
идентифицира както следва: 1/3 ид.части от ПИ с идентификатор 56784.521.1181 с площ от 
256 кв.м., първи етаж от сграда с идентификатор 56784.521.1181.1, застроена площ 61 кв.м., 
брой етажи 2; предназначение: жилищна сграда-еднофамилна.

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 целия  
имот и е в размер на 189 690 лв.(сто осемдесет и девет хиляди шестстотин и деветдесет лева) 
без ДДС. Разпределена по квоти, съгласно  притежавана собственост, е както следва: 

За „КА И КА ГРУП” ООД, ЕИК 200060743 равностойното парично обезщетение и е в 
размер на 133 110 лв. (сто тридесет и три хиляди сто и десет лева) без ДДС. 

За Стойко Петков Щерев равностойното паричното обезщетение е в размер на 56 580 
лв.(петдесет и шест хиляди петстотин и осемдесет лева) без ДДС.
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