
                                                       
О Б Щ И Н А   П Л О В Д И В

гр. Пловдив, 4000, пл. «Стефан Стамболов» № 1,  тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703
www.plovdiv.bg, e-mail: kmet.kmet@plovdiv.bg

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 2017г., приета с Решение № 16, 
взето с протокол №2 от 26.01.2017 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 57 кв. м от поземлен имот  с идентификатор 56784.503.6 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“  №139,  целият  с  площ  от  4  823  кв.м.,  трайно  предназначение  на  територията: 
урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, номер по 
предходен план: част от 217, квартал: 12, парцел: II - „ТРАНСЕКСПРЕС“ ЕООД, при граници по 
кадастрална карта: 56784.503.14, 56784.503.175, 56784.503.3, 56784.503.5. Съгласно действащия 
регулационен план на кв.12, „Тодор Каблешков“ - гр. Пловдив, гореописаният имот попада в 
улична  регулация  на  Голямоконарско шосе.  Собственик  на  имота  е ЕТ „СЪЛИВЕР-ВАСИЛ 
СТЕФАНОВ“,  ЕИК  825323777,  представлявано  от  Васил  Атанасов  Стефанов,  съгласно 
документ за собственост, вписан в АВ, СВ-Пловдив,  със  седалище и адрес на управление: 
гр.Пловдив,  ЖР „Тракия“, бл. 3, вх. А, ет.2, ап.8. 

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 57 кв.м. и е в размер на 4 360 лв. (четири хиляди триста и шестдесет лева) без ДДС. 

2. Част с площ от 731 кв.м.  от поземлен имот  с идентификатор 56784.504.282 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, 
бул. „Васил Априлов“, целият с площ от 6 796 кв.м., трайно предназначение на територията: 
урбанизирана,  начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, номер по 
предходен  план:  772,  парцел:  V-772,  при  граници  по  кадастрална  карта:  56784.504.894, 
56784.504.9501, 56784.504.1177, 56784.17.17, 56784.17.20, 56784.17.46. Съгласно действащия ре-
гулационен план на кв. 3 по плана на СИЗ - I част, гр. Пловдив, гореописаният имот попада в 
улична регулация на Голямоконарско шосе. Собственик на имота е „ЕУРОЛОГИСТИКА“ ООД, 
ЕИК 115894144, с управител Хусто Лопес-Тейо Камара, съгласно документ за собственост, впи-
сан в АВ, СВ-Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул.„6-ти септември“ 
№ 205, ет.2, ап.5. 

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 731 кв.м. и е в размер на 55 920 лв. (петдесет и пет хиляди деветстотин  и двадесет  
лева) без ДДС. 
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3. Поземлен  имот  с  идентификатор  56784.504.1067  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 №18-3881-31.03.2014 г. на 
Началника на СГКК-Пловдив, с адрес на поземления имот гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“, 
целият с площ от 202 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана,  начин на 
трайно ползване: за второстепенна улица, номер по предходен план: 286, кв.4 по плана на Се-
верна  индустриална  зона  -  I част,  при  граници  по  кадастрална  карта:  56784.504.1066, 
56784.504.9502,  56784.504.9501. Съгласно действащия регулационен план на кв.4 по плана на 
СИЗ- I част, гр. Пловдив, гореописаният имот попада в улична регулация на Голямоконарско 
шосе. Собственик на имота е „ЕЛИТ-АВТО“ ООД, ЕИК 130058793, с управител Йордан Илиев 
Бадьоков, съгласно документ за собственост, вписан в АВ, СВ-Пловдив, със седалище и адрес 
на управление: гр. Пазарджик, ул.“Мътеница“ № 3, ет.2, ап.2. 

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 имота с площ от 
202 кв.м. и е в размер на 15 453 лв. (петнадесет хиляди четиристотин петдесет и три лева) без 
ДДС. 

4. Част с площ 3 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 56784.504.791 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  заповед  №КД-14-16-
242/05.02.2010 г. на Началника на СГКК - Пловдив, с адрес на поземления имот гр.Пловдив, бул.
„Васил Априлов“ №170, целият с площ от 1 587 кв.м., трайно предназначение на територията: 
урбанизирана,  начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, номер по 
предходен план: 1155, квартал: кв.4 по плана на Северна индустриална зона- I част, при граници 
по кадастрална карта: 56784.504.792, 56784.504.788,  56784.504.789,  56784.504.9501. Съгласно 
действащия регулационен план на кв.4 по плана на СИЗ -  I част,      гр. Пловдив, гореописаната 
част  от имота  попада  в  улична  регулация  на  Голямоконарско шосе.  Собственик  на  имота  е 
„ДЕКА ТРЕЙД“  ООД, ЕИК 126047182, представлявано от Венцислав Иванов Чакъров и Де-
нислав Венциславов Чакъров, съгласно документ за собственост, вписан в АВ,СВ-Пловдив, със 
седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.„Васил Априлов“ №170.

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 3 кв.м. и е в размер на 229 лв. (двеста двадесет и девет лева) без ДДС. 

5.  Част с площ от 134 кв.м.  от поземлен имот с идентификатор 56784.504.293 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, последно изменение със заповед №КД-
14-16-1276/28.09.2011  г.  на  Началника  на  СГКК  -  Пловдив,  с  адрес  на  поземления  имот 
гр.Пловдив, бул.„Васил Априлов“ №160, целият с площ от 17 491 кв.м., трайно предназначение 
на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов 
обект, номер по предходен план: 883, квартал: 4, парцел:  V-883,  при граници по кадастрална 
карта:  56784.504.1090,  56784.504.294,   56784.504.786,   56784.504.1120,  56784.504.1121, 
56784.504.299, 56784.504.1084, 56784.504.9501, 56784.504.792. Съгласно действащия регулацио-
нен план на кв.4 по плана на СИЗ - I част, гр. Пловдив, гореописаната част от имота попада в 
улична регулация на Голямоконарско шосе. Собственик на имота е „БИОМАШИНОСТРОЕНЕ“ 
АД,  ЕИК115006845,  представлявано  от  Ангел  Георгиев  Джумеров,  съгласно  документ  за 
собственост, вписан  в  АВ,  СВ-Пловдив,  със  седалище  и адрес  на  управление:  гр.  Пловдив, 
бул.“Васил Априлов“ №160. 

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 134 кв.м. и е в размер на 10 251 лв. (десет хиляди двеста петдесет и един лева) без 
ДДС. 

6. Част с площ 9 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 56784.504.285 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“, целият с площ от 1 187 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана,  
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начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план: 
парцел: III -  стопански  дейности,  при  граници  по  кадастрална  карта:  56784.504.9501, 
56784.504.9502, 56784.504.1177. Съгласно действащия регулационен план на кв.3 по плана на 
СИЗ - I част, гр. Пловдив, гореописаната част от имота попада в улична регулация на Голямоко-
нарско шосе. Собственик на имота е „НЮ ИНВЕСТМЪНТ“ АД, ЕИК 103955835, представлява-
но  от  Марияна  Димитрова  Маркова,  съгласно  документ  за  собственост,  вписан  в  АВ,  СВ-
Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.“Шипка“ № 10, ет.1.

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 9 кв.м. и е в размер на 688 лв. (шестстотин осемдесет и осем лева) без ДДС. 
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