
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

До всички заинтересовани лица, включително  

Евгения Станчева Койнова, с адрес гр. Пловдив, ул. Дим. Талев №132, ет.7, ап.18 

„СМБЕ” АД, ЕИК 115120490, седалище и адрес на управление с. Калояново гара 

„Калояново” 

Галина Димитрова Гаргова, с адрес с. Калояново, ул. Цанко Лавренов №16  

Георги Неделев Пищялов, с адрес с. Калояново, ул. Цанко Церковски №13 

Божко Кирилов Дернев, с адрес с. Труд, общ. Марица, ул. Мусала №10 

Пена Кирилова Мишева, с адрес гр. Перущица, ул. Ал. Стамболийски №22 

Пенка Инева Дернева, с адрес с. Калояново, ул. Цанко Церковски №4 

Мая Атанасова Радулска, с адрес с. Калояново, ул. Хан Омуртаг №7 

Цанка Рангелова Цочева, с адрес гр. Карлово, ул. Васил Караиванов №9 

Семко Борисов Барбанаков, с адрес гр. Пловдив, ул. Белица №6, ет.4, ап.14 

Ангелина Борисова Барбанаков, с адрес гр. Пловдив, ул. Ян Хус №7, вх.А, ет.2, ап.2 

Елеонора Павлова Илийкова, с адрес гр. Пловдив, ул. Стоил Войвода №5 

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че е 

издадено Решение, обективирано в Протокол от 21.12.2021г. на Комисията по чл.210 от 

Закона за устройство на територията във вр. с чл.64, ал.6 от Закон за енергетиката при 

община Калояново, с което е извършена оценка и е определено еднократно 

обезщетение на лицата, през чиито имоти преминава проектно трасе за линеен обект на 

техническата инфраструктура за участък от присъединителен електропровод за 

фотоволтаична централа в ПИ 24582.11.75: „Присъединителен електропровод от ПИ 

24582.11.75 до нов стълб на съществуваща ВЛ 110 kV „Игнатиев“, намиращ се в 

местност Герена по КККР на с. Дълго поле, община Калояново, област Пловдив, част 

от обект „Присъединителен електропровод от нов стълб на съществуваща ВЛ 110 kV 

„Игнатиев“ до подстанция „Чернозем“, а именно: поземлени имоти с идентификатори 

35523.26.101, 35523.26.102, 35523.26.137, 35523.26.138, 35523.26.159, 35523.26.160, 

35523.26.161, 35523.26.177, 35523.26.178, 35523.26.185, 35523.26.186, 35523.26.187, 

35523.26.139 и 35523.26.140 и поставяне на два нови стълба в ПИ с идентификатори 

35523.26.138 и 35523.26.163 (в територия на сервитута на въздушна линия от 110 kV 

„Игнатиев“) от землището на с. Калояново. 

 


