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З А П О В Е Д 

 
№ 487 от 26.11.2021 год. 

 

 

 

 
На основание чл.25, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 и чл.25, ал.1 от Закона за общинската 

собственост, издавам настоящата заповед за отчуждаване и определям елементите и както 

следва: 

 

ОТЧУЖДАВАМ: 

 
            -747 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор № 73612.94.20, по КККР на 

с.Търговище, общ.Чупрене, обл.Видин, собственост на Маргарита Николова Петрова в 

качеството си на наследник на Игнат Иванов Христин, съгласно Удостоверение за 

наследници № 933 от 08.10.2021 год. издадено от Община Чупрене, обл.Видин и Договор 

за продажба на наследство от 02.08.2012 год., целия с площ от 8503 кв. м, местност 

Гръдавица, с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно 

ползване: Нива, категория на земята: Четвърта, предходен идентификатор:Няма, номер по 

предходен план: 094020, съседи:  73612.94.18, 73612.94.19, 73612.94.144 73612.94.22, 

73612.94.168 във връзка с одобрен проект за Подробен устройствен план – План за 

регулация (ПУП-ПР) за „Обособяване на части от имоти в самостоятелен УПИ и 

отреждане За възстановяване и рекултивация“ по Кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с.Търговище, общ.Чупрене, обл.Видин, одобрен с Заповед № 241 от 

05.05.2021 год. на Кмета на Община Чупрене и реализация на обект „Рекултивация на 

старо депо за неопасни твърди битови отпадъци на Община Чупрене” 

 ОПРЕДЕЛЯМ сумата на паричното обезщетение в размер на 747 кв.м. от 

подлежащия на отчуждаване  ПИ 73612.94.20 е 477.15 лв. /Четиристотин седемдесет и 

седем лева и петнадесет стотинки/. 
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http://chuprene./


След 10.01.2022 год. започва изплащането на определеното обезщетение на 

правоимащите, в посочени от тях търговски банки. В случай, че не бъде предоставена 

банкова сметка, по която да бъде изплатено паричното обезщетение, както и в случаите на 

чл.29, ал.2 от ЗОС, сумата се внася по сметка на общината. 

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК. 

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на 

съобщението за издаването й, чрез Община Чупрене пред Административен съд-Видин. 
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