
 
 

О Б Щ И Н А    В Е Л И К О    Т Ъ Р Н О В О 
 

О Б Я В Л Е Н И Е 
 

За предстоящо отчуждаване на части от поземлени имоти – частна собственост, предвидени за обект 
публична общинска собственост – улица 

 
На основание чл.21 ал.1 и чл.25 ал.1 от Закона за общинската собственост, Решение№116 по 

протокол №5 от 30.01.2020 г. и Решение №384 по протокол №15 от 29.10.2020 г. на Великотърновски 
общински съвет, във връзка с влязъл в сила Подробен устройствен план – План за регулация за улична 
регулация в жк „Бузлуджа“ и зоната на ПВ „Качица“, гр. Велико Търново, с оглед задоволяване на важни 
обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, ОБЩИНА ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО открива процедура по принудително отчуждаване на недвижими имоти частна собственост, 
находящ се в землище гр. Велико Търново, представляващи: 

- поземлен имот с проектен идентификатор №10447.515.713 по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Велико Търново /съгласно скица-проект №15-592883-07.07.2020 г. на 
СГКК Велико Търново/, с проектна площ в размер на 34 кв.м. /тридесет и четири квадратни метра/, с 
трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за друг вид 
застрояване, с цел прилагане на одобрена улична регулация; 

- поземлен имот с проектен идентификатор №10447.515.711 по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Велико Търново /съгласно скица-проект №15-592883-07.07.2020 г. на 
СГКК Велико Търново/, с проектна площ в размер на 434 кв.м. /четиристотин тридесет и четири 
квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – 
за друг вид застрояване, с цел прилагане на одобрена улична регулация; 

 Проектните имоти представляват част от ПИ с идентификатор №10447.515.147 по КККР на гр. 
Велико Търново /бивш ПИ №6370, кв.610 по ПУП на гр. Велико Търново/, собственост на Росица ……. 
Манолова с адрес гр. Бургас, ул. …… №…… – за 2/3 ид.ч. /две трети идеални части/ с документ 
Нотариален акт за дарение на недвижим имот №…. том …рег.№…. дело №… от …...2007 г., съставен от 
Диана Раднева, нотариус в района на ВТРС и на Тихомир …… Караиванов с адрес гр. Велико Търново, 
ул. …. №…… – за 1/3 ид.ч. /една трета идеална част/ с документ Нотариален акт за дарение на недвижим 
имот №… том … рег.№…. дело №…. от …. 2007 г., съставен от  Диана Раднева, нотариус в района на 
ВТРС. 

С протокол за оценка на оценител на имоти е определена обща пазарна стойност на недвижимия 
имот, подлежащ на отчуждаване, в размер на 58 500 лв. /петдесет и осем хиляди и петстотин лева/. 

Настоящото обявление е изготвено на 04.11.2020 г. и е валидно за срок от един месец. 
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