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О БЩИН 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: info@plovdiv.bg 

Изх. № 16ВК1148(1) 
    25.05.2017 г. 

  

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 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 с община Марица до транспортен възел Царацово III-805“, 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 22 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 56784.17.10 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, местност Голямоконарско шосе - ЖПЛ Карлово, целият с площ от 5 877 кв.м., 
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, номер по 
предходен план:17010, при граници по кадастрална карта 56784.17.53, 56784.17.52, 56784.5.87, 
56784.17.11, 56784.17.29, 56784.17.20. Съгласно действащия ПУП-ПУР в обхвата на Община 
Пловдив от бул. „Дунав“ 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 Емил 
Петров Кебеджиев, като единствен наследник на Петър Минков Кебеджиев, съгласно 
решение на ПК-гр. Пловдив и удостоверение за наследници, издадено от Район „Централен“. 

 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 22 кв. м. и е в размер на 182 лв. (сто осемдесет и два лева) без ДДС.  

2. Част с площ 71 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 56784.17.8 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със заповед №РД-18-48/03.06.2009г. 
на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот гр. Пловдив, местност 
Голямоконарско шосе-ЖПЛ Карлово, целият с площ от 5 022 кв. м., трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, номер по предходен план:017008, 
при граници по кадастрална карта 56784.17.20, 56784.17.3, 56784.17.45, 56784.17.43. Съгласно 
действащия ПУП-ПУР в обхвата на Община Пловдив от бул. „Дунав“ 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. Собственик на имота е Йордан Петров Драгоев, съгласно решение на ПК-гр. Пловдив. 

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 
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от имота с площ от 71 кв. м. и е в размер на 589 лв. (петстотин осемдесет и девет лева) без 
ДДС.  

3. Част с площ 95 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 56784.17.5 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, местност 
Голямоконарско шосе-ЖПЛ Карлово, целият с площ от 3000 кв. м., трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, номер по предходен план:017005, 
при граници по кадастрална карта 56784.17.61, 56784.17.20, 56784.17.60, 56784.17.2. Съгласно 
действащия ПУП-ПУР в обхвата на Община Пловдив от бул. „Дунав“ 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 Дима Савова Герова за 1/3 ид. част, Ярослав Владимиров 
Геров за 1/2 ид.част и Надежда Богданова Салчева за 1/6 ид. част, като наследница на Божура 
Николова Митова, съгласно документи за собственост, вписани в АВ, СВ-Пловдив и 
удостоверение за наследници, издадено от Район „Централен“. 

 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 95 кв. м. и е в размер на 787 лв. (седемстотин осемдесет и седем лева) без 
ДДС. Разпределено по квоти, съгласно притежаваната собственост, както следва: 

За Дима Савова Герова равностойното парично обезщетение е в размер на 262,34 лв. 
За Ярослав Владимиров Геров равностойното парично обезщетение е в размер на 

393,50 лв. 
За Надежда Богданова Салчева равностойното парично обезщетение е в размер на 

131,17 лв.  
4. Част с площ 273 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 56784.17.17 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, местност Голямоконарско шосе-ЖПЛ Карлово, целият с площ от 4 544 кв. м., 
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, номер по 
предходен план: 017017, при граници по кадастрална карта 56784.504.282, 56784.504.1177, 
56784.17.18, 56784.17.27, 56784.17.20. Съгласно действащия ПУП-ПУР в обхвата на Община 
Пловдив от бул. „Дунав“ 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 
наследници на Анастасия Дончева Чакърова, а именно: Бор Дончев Чакъров за 1/2 ид. част и 
Антоанета Стефанова Чакърова за 1/2 ид. част, съгласно решение на ПК - гр. Пловдив и 
удостоверение за наследници от Район „Източен“.  

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 273 кв. м. и е в размер на 2 262,00 лв. (две хиляди двеста шестдесет и два 
лева) без ДДС. Разпределено по квоти, съгласно притежаваната собственост, както следва: 

За Бор Дончев Чакъров равностойното парично обезщетение е в размер на 1131,00 лв. 
За Антоанета Стефанова Чакърова равностойното парично обезщетение е в размер на 

1131,00 лв.  
5. Поземлен имот с идентификатор 56784.17.61 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-14-16-1091/12.08.2011 г., на 
Началника на СГКК-Пловдив, с адрес на поземления имот гр. Пловдив, местност 
Голямоконарско шосе - ЖПЛ Карлово, целият с площ от 96 кв. м., трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, стар 
идентификатор 56784.17.44, номер по предходен план: 017061, при граници по кадастрална 
карта 56784.17.20, 56784.17.59, 56784.17.60, 56784.17.5. Съгласно действащия ПУП-ПУР в 
обхвата на Община Пловдив от бул. „Дунав“ до землищната граница с община Марица,  
одобрен със Заповед №РД-20-144/ 05.12.2014 г. на Областен управител на област Пловдив, 
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гореописания имот попада в улична регулация на Голямоконарско шосе. Имотът е 
собственост на Кирил Василев Стефанов, съгласно документ за собственост, вписан 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 96 кв. м. и е в размер на 5 006,00 лв.(пет хиляди и шест лева) без ДДС.  

6. Част с площ от 1 274 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 56784.17.27 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-14-16-369/15.03.2011 г., на Началника на СГКК-Пловдив, с адрес на поземления имот       
гр. Пловдив, местност Голямоконарско шосе - ЖПЛ Карлово, целият с площ от 23 102 кв. м., 
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за хранително-
вкусова промишленост, номер по предходен план: 017027, при граници по кадастрална карта 
56784.17.17, 56784.17.18, 56784.5.87, 56784.17.28, 56784.17.20. Съгласно действащия ПУП-
ПУР в обхвата на Община Пловдив от бул. „Дунав“ 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 „ДИМИТЪР МАДЖАРОВ-2“ ЕООД, ЕИК 115033847, със седалище 
и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Илю Войвода“ № 3, ет.3, съгласно документ за 
собственост, вписан в АВ, СВ-Пловдив.  

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 1 274 кв. м. и е в размер на 66 435 лв. (шестдесет и шест хиляди 
четиристотин тридесет и пет лева) без ДДС.  

7. Част с площ от 133 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 56784.17.49 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-14-16-309/13.03.2012 г., на Началника на СГКК-Пловдив, с адрес на поземления имот      
гр. Пловдив, местност Голямоконарско шосе - ЖПЛ Карлово, целият с площ от 325 кв. м., 
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за 
второстепенна улица, стар идентификатор: 56784.17.13, номер по предходен план: 017049, при 
граници по кадастрална карта 56784.17.28, 56784.17.50, 56784.17.20. Съгласно действащия 
ПУП-ПУР 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 
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 Данка Димитрова Проданова, съгласно документ за собственост, вписан 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 133 кв. м. и е в размер на 6 936 лв.(шест хиляди деветстотин тридесет и 
шест лева) без ДДС.  

8. Част с площ от 306 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 56784.17.50 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-14-16-309/13.03.2012 г., на Началника на СГКК - Пловдив, с адрес на поземления имот 
гр. Пловдив, местност Голямоконарско шосе - ЖПЛ Карлово, целият с площ от 9 674 кв. м., 
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг 
обществен обект, комплекс, стар идентификатор: 56784.17.13, номер по предходен план: 
017050, парцел: 17.13 - общ. обсл. - офиси и магазини, при граници по кадастрална карта 
56784.17.49, 56784.17.28, 56784.5.87, 56784.17.11, 56784.17.20. Съгласно действащия ПУП-
ПУР в обхвата на община Пловдив от бул. „Дунав“ 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 
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собственост на Данка Димитрова Проданова, съгласно документ за собственост, вписан 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 306 кв. м. и е в размер на 15 957 лв.(петнадесет хиляди деветстотин 
петдесет и седем лева) без ДДС.  

9. Част с площ от 66 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 56784.17.3 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, местност Голямоконарско шосе - ЖПЛ Карлово, целият с площ от 4 989 кв. м., 
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид 
производствен, складов обект, номер по предходен план: 017003, при граници по кадастрална 
карта: 56784.17.20, 56784.17.29, 56784.17.43, 56784.17.8. Съгласно действащия ПУП-ПУР в 
обхвата на Община Пловдив от бул.„Дунав“ 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 Гюнай Лютви Сали за 1/2 ид. части и Сунай Лютви Сали за 1/2 ид. части, 
съгласно документ за собственост, вписан 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 66 кв. м. и е в размер на 3 442 лв.(три хиляди четиристотин четиридесет и 
два лева) без ДДС. Разпределено по квоти, съгласно притежаваната собственост, както следва: 

За Гюнай Лютви Сали равностойното паричното обезщетение е в размер на 1 721,00 лв. 
За Сунай Лютви Сали равностойното паричното обезщетение е в размер на 1 721,00 лв. 
10. Част с площ от 67 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 56784.17.2 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, местност Голямоконарско шосе - ЖПЛ Карлово, целият с площ от 3 000 кв.м., 
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за складова 
база, номер по предходен план: 017002, при граници по кадастрална карта: 56784.17.64, 
56784.17.5, 56784.17.20, 56784.17.60, 56784.17.45, 56784.17.43, 56784.17.63. Съгласно 
действащия ПУП-ПУР в обхвата на община Пловдив от бул. „Дунав“ 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 „ТЕМЕНА ЛТД“ ЕООД, ЕИК 115744333, със седалище и адрес 
на управление гр. Пловдив, ул.„Голямоконарско шосе“ № 190, с управител Петко Атанасов 
Вълчинов, съгласно документ за собственост, вписан 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 67 кв. м. и е в размер на 3 494 лв.(три хиляди четиристотин деветдесет и 
четири лева) без ДДС.  

11. Поземлен имот с идентификатор 56784.17.64 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, местност 
Голямоконарско шосе - ЖПЛ Карлово, целият с площ 100 кв. м., трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, стар 
идентификатор: 56784.17.39, номер по предходен план: 017039, при граници по кадастрална 
карта 56784.17.20, 56784.17.2, 56784.17.63, 56784.17.62. 56784.17.42. Съгласно действащия 
ПУП-ПУР в обхвата на Община Пловдив от бул. „Дунав“, до землищната граница с община 
Марица,  одобрен със Заповед №РД-20-144/ 05.12.2014 г. на Областен управител на област 
Пловдив, гореописаният имот попада в улична регулация на Голямоконарско шосе. Имотът е 
собственост на „ГЕРАД“ ООД, ЕИК 160076384 със седалище и адрес на управление гр. 
Пловдив, ул.“Стефан и Обрейко Обрейкови“ № 43, с управител Георги Георгиев Гераджиев и 
и Георги Костадинов Гераджиев, „ЕР МЕТАЛ“ЕООД, ЕИК 115838462, със седалище и адрес 
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на управление гр. Пловдив, ул. „Никола Войводов“ №13, с управител Арусяк Саркиз Текерян, 
съгласно документ за собственост, вписан 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 100 кв. м. и е в размер на 5 214 лв. (пет хиляди двеста и четиринадесет 
лева) без ДДС. Разпределено по квоти, съгласно притежаваната собственост, както следва: 

За „ГЕРАД“ ООД, ЕИК 160076384, равностойното паричното обезщетение е в размер 
на 2 607,00 лв. 

За „ЕР МЕТАЛ“ ЕООД, ЕИК 115838462, равностойното паричното обезщетение е в 
размер на 2 607,00 лв. 

12. Част с площ 219 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 56784.17.42 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, местност Голямоконарско шосе - ЖПЛ Карлово, целият с площ от 6 600 кв. м., 
трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за складова 
база, номер по предходен план: 017042, парцел 017042-складове за нехранителни продукти, 
търговия и офиси, при граници по кадастрална карта: 56784.17.64, 56784.17.20, 56784.17.62, 
56784.17.43, 56784.17.40. Съгласно действащия ПУП-ПУР в обхвата на Община Пловдив от 
бул. „Дунав“ 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 „А.В.БИЛДИНГС“ АД 
,ЕИК 131141110, със седалище и адрес на управление гр. София, Р-н „Триадица“, ул. „Цар 
Асен“ № 7, ет.2, с Изпълнителен директор Веселин Симеонов Ралчев, съгласно документ за 
собственост, вписан 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 219 кв. м. и е в размер на 11 420 лв.(единадесет хиляди четиристотин 
двадесет лева) без ДДС.  

13. Част с площ 66 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 56784.17.19 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-14-16-498/07.04.2011 г., на Началника на СГКК - Пловдив, с адрес на поземления имот: 
гр. Пловдив, местност Голямоконарско шосе - ЖПЛ Карлово, целият с площ от 1 630 кв.м., 
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за 
производство на строителни материали, конструкции и изделия, номер по предходен план: 
017019, парцел: I-017019, произв. и складови дейности, при граници по кадастрална карта: 
56784.17.46, 56784.17.40, 56784.17.43, 78080.94.7. Съгласно действащия ПУП-ПУР в обхвата 
на Община Пловдив от бул. „Дунав“ 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 
Димитър Панайотов Тяков, съгласно документ за собственост, вписан 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 66 кв.м. и е в размер на 3 442 лв. (три  хиляди четиристотин четиридесет и 
два лева) без ДДС.  

 
 

ИВАН ТОТЕВ 
Кмет на община Пловдив 
 
 
 


