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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 на кв.  1,  по плана на „Гробища до Рогошко шосе“ гр.  Пловдив, 
одобрен със Заповед №13ОА471/25.02.2013 г. на Кмета на община Пловдив, с  оглед 
реализиране на обект, публична общинска собственост – Разширение на гробищен парк 
„Рогошки  гробища“,  в  съответствие  с  Годишна  програма  на  Община  Пловдив  за 
управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, 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 следния недвижим имот:

Поземлен  имот  с  идентификатор  56784.509.33  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, ул. 
„Рогошко  шосе“,  с  площ  от  12  501  кв.м.,  трайно  предназначение  на  територията: 
урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, номер по предходен 
план: 33, квартал: по плана на „Гробища до Рогошко шосе“, парцел I – за гробище, при 
граници  по  кадастрална  карта:  ПИ  с  идентификатори  56784.509.10,  56784.509.15, 
56784.509.61,  56784.509.60,  56784.509.56,   56784.509.57,  56784.509.58.  Съгласно 
действащия регулационен план на „Гробища до Рогошко шосе“ гр. Пловдив, влязъл в 
сила, гореописаният имот попада в УПИ I – за гробище, кв. 1. Собственици на имота са 
както следва: 

Мария  Иванова  Трендафилова,  която  съгласно  документ  за  собственост  е 
собственик на: 17/100 ид. части от поземлен имот, съставляващ имот № 33, включен в 
парцел I – за гробище, с площ 12 503 кв.м. по нот.акт, а по скица 12 501 кв.м., находящ 
се в гр. Пловдив, район „Северен“;

Иван Борисов Вичев, който съгласно документ за собственост е собственик на 
18/100 ид. части от поземлен имот, съставляващ имот № 33, включен в парцел  I  – за 
гробище, с площ 12 503 кв.м. по нот. акт, а по скица 12 501 кв.м., находящ се в гр. 
Пловдив, район „Северен“;

Иван  Гинов Гинов,  който съгласно  документ  за  собственост  е  собственик  на 
8/100 ид. части от поземлен имот, съставляващ имот № 33, включен в парцел  I  – за 
гробище, с площ    12 503 кв.м. по нот. акт, а по скица 12 501 кв.м., находящ се в гр. 
Пловдив, район „Северен“;

Христо Петров Тахчиев, съгласно документ за собственост е собственик на 8/100 
ид. части от поземлен имот, съставляващ имот № 33, включен в парцел I – за гробище, с 
площ     12 503 кв.м. по нот.акт, а по скица 12 501 кв.м., находящ се в гр. Пловдив, район 
„Северен“;

 Христо Петков Петков, който съгласно документ за собственост е собственик на 
49/100 ид. части от поземлен имот, съставляващ ПИ с идентификатор 567884.509.33 по 

http://www.plovdiv.bg/
mailto:kmet.kmet@plovdiv.bg


КК и КР на гр. Пловдив, включен в парцел I – за гробище, с площ 12 501 кв.м., находящ 
се в гр. Пловдив, район „Северен“.

Равностойното  паричното  обезщетение  е  определено  в  съответствие 
разпоредбите на чл.22, ал.11 от ЗОС и е в размер на 364 987,60 лв. Разпределено по 
квоти, съгласно притежаваната собственост, е както следва: 

За  Мария  Иванова  Трендафилова  равностойното  парично  обезщетение  е  в 
размер на  62 047,90 лв. без ДДС. 

За  Иван Борисов Вичев равностойното паричното обезщетение е  в размер на 
65 697,78 лв. без ДДС.

За  Иван  Гинов  Гинов  равностойното  паричното  обезщетение  е  в  размер  на 
29 199,00 лв. без ДДС.

За Христо Петров Тахчиев равностойното паричното обезщетение е в размер на 
29 199,00 лв. без ДДС.

За Христо Петков Петков равностойното паричното обезщетение е в размер на 
178 843,92 лв. без ДДС.
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