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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  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  62  кв.  м  от  поземлен  имот  с  идентификатор  56784.18.138  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 между Голямоконарско и Пазарджишко шосе, целият с площ от 4 227 кв. 
м.,  трайно  предназначение  на  територията:  урбанизирана,  начин  на  трайно  ползване:  за 
текстилната промишленост, номер по предходен план: няма, при граници по кадастрална карта 
имоти  с  идентификатори  56784.18.132,  56784.18.31,  56784.18.139,  56784.504.9501.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,  в  обхвата  на 
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  Владимир  Йорданов  Балевски,  съгласно  документи  за 
собственост, вписани в АВ, СВ - Пловдив.

Равностойното парично обезщетение е определено в съответствие с 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 62 кв. м. и е в размер на 3 233 лв.(три хиляди двеста тридесет и три лева) без  
ДДС. 

2. Част  с  площ  102 кв.  м  от  поземлен  имот  с  идентификатор  56784.18.132  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 10 599 кв. 
м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид 
застрояване,  номер по предходен план:  018132, при граници по кадастрална карта  имоти с 
идентификатори  56784.18.113,  56784.18.122,  56784.18.90,  56784.18.31,  56784.18.138, 
56784.504.9501, 56784.18.131 и 56784.18.88. Съгласно действащия ПУП-ПП /Парцеларен план/ 
в обхват, извън границите на урбанизираната територия на община Пловдив, от края на регула-
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цията 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,  одобрен  със Заповед  №РД-20-
144/05.12.2014 г. на Областен управител на област Пловдив, гореописаната част от имота попа-
да в улична регулация на Голямоконарско шосе. Имотът е собственост на Виолета Стоянова 
Спасова за 1/2 ид. част и Димитър Николов Спасов за 1/2 ид. част, съгласно договор за добро-
волна делба, 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 102 кв.м. и е в размер на 5 318 лв.(пет хиляди триста и осемнадесет лева) без  
ДДС. Разпределено по квоти, съгласно притежаваната собственост, както следва:

За  Виолета  Стоянова  Спасова равностойното  парично  обезщетение  е  в  размер  на 
2 659 лв.

За Димитър Николов Спасов равностойното парично обезщетение е в размер на 2 659 
лв.

3. Част  с  площ 549  кв.  м  от  поземлен  имот  с  идентификатор  56784.18.131  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 4 692 кв. м, 
трайно предназначение на територията:  земеделска,  начин на трайно ползване:  за  друг вид 
застрояване, номер по предходен план: 018131, при граници по кадастрална карта  имоти с 
идентификатори  56784.18.88,  56784.18.113,  56784.18.132,  56784.504.9501,  56784.18.73, 
56784.18.52. 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, в 
обхвата на Община Марица, одобрен със Заповед №РД-20-144/05.12.2014 г. на Областен упра-
вител на област Пловдив, гореописаната част от имота попада в улична регулация на Голямо-
конарско шосе. Собственик на имота е „ДЕКА - ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 126047182, представлява-
но от Венцислав Иванов Чакъров и Денислав Венциславов Чакъров, със седалище и адрес на 
управление: гр. Пловдив, бул.„Васил Априлов“ №170, съгласно документ за собственост, впи-
сан 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 549 кв. м. и е в размер на 28 629 лв./ двадесет и осем хиляди шестстотин два-
десет и девет лева/ 

4. Част с площ 417 кв. м от поземлен имот с идентификатор 56784.18.73 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 
между Голямоконарско и Пазарджишко шосе, целият с площ от 5 624 кв. м., трайно предназна-
чение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, номер 
по  предходен  план:  018073,  при  граници  по  кадастрална  карта  имоти  с  идентификатори 
56784.18.131,  56784.504.9501,  56784.18.72,  56784.18.52.  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, в обхвата на 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 
Иван  Неделчев  Найденов  за  1/2  ид.  част,  и  „ДЖИ ЕН ЕН КОНСУЛТ“  ЕООД,  БУЛСТАТ 
121900324, представлявано от Иван Неделчев Найденов със седалище и адрес на управление 
гр. София, ул.“Шипченски проход“ № 59, за 1/2 ид. част, съгласно документи за собственост, 
вписани 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 417 кв.м. и е в размер на 21 746 лв.(двадесет и една хиляди седемстотин че-
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тиридесет и шест лева) без ДДС. Разпределено по квоти, съгласно притежаваната собственост, 
както следва:

За Иван Неделчев Найденов равностойното парично обезщетение е в размер на 10 873 
лева.

За „ДЖИ ЕН ЕН КОНСУЛТ“ ЕООД равностойното парично обезщетение е в размер на 
10 873 лева.

5. Част  с  площ  103  кв.  м  от  поземлен  имот  с  идентификатор  56784.18.129 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-
14-16-1306/29.06.2010 г., на Началника на СГКК - Пловдив, с адрес на поземления имот гр. 
Пловдив, местност между Голямоконарско и Пазарджишко шосе, целият с площ от 2 618 кв.м., 
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид 
производствен, складов обект, номер по предходен план: няма, при граници по кадастрална 
карта  имоти  с  идентификатори  56784.18.52,  56784.18.150,  56784.18.23,  56784.18.148, 
56784.18.91, 56784.18.149. Съгласно действащия  ПУП-ПП /Парцеларен план/ в обхват, извън 
границите на урбанизираната територия на община Пловдив, от края на регулацията по плано-
вете на СИЗ - I и II части и кв.„Тодор Каблешков“, гр. Пловдив до землищната граница с общи-
на Марица, в обхвата на 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 регула-
ция на Голямоконарско шосе. Имотът е собственост на „БГ ЛАЙТ“ ООД, БУЛСТАТ 115841960, 
представлявано от Боряна Василева Караиванова и Пламен Николов Караиванов, със седалище 
и  адрес  на  управление  гр.  Пловдив,  ул.“Любен  Каравелов“№  9  Б,  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 103 кв. м. и е в размер на 5 371 лв.(пет хиляди триста седемдесет и един лева) без  
ДДС. 

6. Част с площ от 101 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 56784.18.119  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-
14-16-1778/24.08.2010 г., на Началника на СГКК - Пловдив, с адрес на поземления имот гр. 
Пловдив, бул.“Васил Априлов“ № 157, местност между Голямоконарско и Пазарджишко шосе, 
целият с площ от 2 618 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план: 18.119, 
при  граници  по  кадастрална  карта  имоти  с  идентификатори  56784.18.52,  56784.18.150, 
56784.18.149, 56784.18.148, 56784.18.91, 56784.18.100. Съгласно действащия ПУП-ПП /Парце-
ларен 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, 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 „ЕВРО-
ПИМЕЛ“ ООД, БУЛСТАТ 115751370, със седалище и адрес на управление гр. Димитровград,  
ул.“Илинден“ № 10, вх. Б, ап.7, представлявано от Десислава Георгиева Петева - управител, 
съгласно документ за собственост, вписани 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 101 кв. м. и е в размер на 5 267 лв.(пет хиляди двеста шестдесет и седем лева)  
без ДДС. 

7. Част с площ от 188 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 56784.18.100  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-
14-16-1778/24.08.2010 г., на Началника на СГКК - Пловдив, с адрес на поземления имот гр. 
Пловдив, бул.“Васил Априлов“ № 159, местност между Голямоконарско и Пазарджишко шосе, 
целият с площ от 4 858 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на 
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трайно ползване: за хранително - вкусова промишленост, номер по предходен план: 18.100, 
при  граници  по  кадастрална  карта  56784.18.52,  56784.18.119,  56784.18.91,  56784.18.81. 
Съгласно действащия ПУП-ПП /Парцеларен план/ в обхват, извън границите на урбанизирана-
та 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, приет с Решение №235, взето с протокол №13/24.07.2014г. на ОбС – Пловдив 
и одобрен със Заповед №РД-20-144/05.12.2014 г. на Областен управител на област Пловдив, го-
реописаната  част  от  имота  попада в  улична  регулация  на  Голямоконарско шосе.  Имотът  е 
собственост  на  „ЕВРОПИМЕЛ“  ООД,  БУЛСТАТ 115751370,  представлявано  от  Десислава 
Георгиева  Петева-управител,  със  седалище  и  адрес  на  управление  гр.  Димитровград,  ул. 
„Илинден“ № 10, вх. Б, ап. 7, съгласно документ за собственост, вписани 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 188 кв. м. и е в размер на 9 804 лв.(девет хиляди осемстотин и четири лева) 
без ДДС. 

8.  Част с площ от  394 кв. м. от поземлен имот  с идентификатор 56784.18.81 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-
14-16-263/18.02.2011 г.,  на Началника на СГКК - Пловдив, с адрес на поземления имот: гр. 
Пловдив, район Северен, ул.“Голямоконарско шосе“ №129, местност между Голямоконарско и 
Пазарджишко шосе, целият с площ от 9 917 кв. м., трайно предназначение на територията: зе-
меделска,  начин на  трайно  ползване:  за  складова база,  номер по предходен  план:  18020 и 
18058, при граници по кадастрална карта 56784.18.52, 56784.18.100, 56784.18.91, 56784.18.80. 
Съгласно действащия ПУП-ПП /Парцеларен план/ в обхват, извън границите на урбанизирана-
та 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,  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 „ЛЕНДАСИ“ООД за ½ идеална част,  ЕИК 203332959, със се-
далище и адрес на управление гр. Пловдив, ЖК Тракия, бл. 173, вх. В, ет. 4, ап. 11, с управите-
ли Петко Любомиров Ботев и Веселина Любенова Ботева и ЕТ „ЛИБРИГАЛ 4“ за ½ идеална 
част, ЕИК  203337455, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Знаме“   №8, с 
управител Галина Ангелова Илиева, съгласно документи за собственост, вписани 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 394 кв. м. и е в размер на 20 546 лв.(двадесет хиляди петстотин четиридесет и 
шест лева) без ДДС. 

9. Част с площ от 186 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 56784.18.79  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 4 222 кв. 
м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид 
застрояване,  номер по предходен план:  018079, при граници по кадастрална карта имоти с 
идентификатори:  56784.18.52,  56784.18.80,  56784.18.91,  56784.18.78.  Съгласно  действащия 
ПУП-ПП /Парцеларен план/ в обхват, извън границите на урбанизираната територия на общи-
на 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, одобрен 
със Заповед №РД-20-144/05.12.2014 г. на Областен управител на област Пловдив, гореописана-
та част от имота попада в улична регулация на Голямоконарско шосе. Имотът е собственост на 
Йордан Кирилов Спилков за 1/3 идеална част, Янко Рангелов Янчев за 1/3 идеална част и То-
дор Пешков Петров за 1/3 идеална част, съгласно документи за собственост, вписани в АВ, 
СВ-Пловдив. 
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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 186 кв. м. и е в размер на 9 699 лв.(девет хиляди шестстотин деветдесет и  
девет  лева)  без  ДДС.  Разпределено  по  квоти,  съгласно  притежаваната  собственост,  както 
следва:

За Йордан Кирилов Спилков равностойното парично обезщетение е в размер на 3 233 
лв.

За Янко Рангелов Янчев равностойното парично обезщетение е в размер на 3 233 лв.
За Тодор Пешков Петров равностойното парично обезщетение е в размер на 3 233 лв.
10. Част с площ от 183 кв. м. от поземлен имот  с идентификатор 56784.18.78  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 4 221 кв.м., 
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид 
производствен, складов обект, номер по предходен план: няма, при граници по кадастрална 
карта имоти с идентификатори: 56784.18.52, 56784.18.79, 56784.18.91, 56784.18.89. Съгласно 
действащия ПУП-ПП /Парцеларен план/ в обхват, извън границите на урбанизираната терито-
рия 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 Ма-
рица,  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  „АУТО ПРОФИ-Н“ ООД, ЕИК 121269624, с управител Тодор Ива-
нов Кутинов, със седалище и адрес на управление гр. София, община Красно село, кв. Борово,  
ул.„Топли дол“ №2, вх. В, ет. 2, ап.7,  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 183 кв. м. и е в размер на 9 543 лв. (девет хиляди петстотин четиридесет и три  
лева) без ДДС. 

11. Част с площ от 12 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 56784.18.17  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, Голямоконарско шосе, местност между Голямоконарско и Пазарджишко шосе, це-
лият с площ 3 799 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трай-
но ползване: за автогараж, номер по предходен план: 18.17, при граници по кадастрална карта 
имоти  с  идентификатори  56784.18.18,  56784.18.61,  56784.18.16,  56784.18.143.  Съгласно 
действащия ПУП-ПП /Парцеларен план/ в обхват, извън границите на урбанизираната терито-
рия 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 Ма-
рица,  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 Симеон Тодоров Джиджев, 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 12 кв. м. и е в размер на 626 лв.(шестстотин двадесет и шест лева) без ДДС. 

12.  Част  с  площ  25  кв.  м.  от  поземлен  имот с  идентификатор  56784.18.10  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 4 146 
кв.м.,  трайно  предназначение  на  територията:  урбанизирана,  начин на  трайно  ползване:  за 
автогараж, номер по предходен план: няма, при граници по кадастрална карта имоти с иденти-
фиактори: 56784.18.59, 56784.18.143, 56784.18.61. Съгласно действащия ПУП-ПП /Парцеларен 
план/ в обхват, извън границите на урбанизираната територия на община Пловдив, от края на 
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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, 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 
„ХРИСТОВ КОМЕРС“ ЕООД, ЕИК 115292337, с управител Христо Алексиев Христов, със се-
далище и адрес на управление гр. Първомай, ул.“Васил Друмев“ № 108, 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 25 кв. м. и е в размер на 1 304 лв.(хиляда триста и четири лева) без ДДС. 

ИВАН ТОТЕВ
Кмет на община Пловдив

Съгласували:
инж.Димитър Кацарски
Зам.- кмет ОСУТСИ

Мирослава Сукарева
Директор Дирекция ОС

инж. Надежда Христова
Началник отдел ОИЖП

Мирослава Турланова
Гл юрисконсулт

Изготвил:
Мария Георгиева
гл. специалист
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