
№ по ред 

№ и дата на съставяне 

на акта за общинска 

собственост 

Номер на досие Местонахождение Вид и описание на имота 

Данъчна оценка на имота 

към момента на 

утвърждаване на акта 

Предоставени права 

за управление  

/Включен в капитала 

на търговско 

дружество с 

общинско участие/ 

Възникнали или учредени 

ограничени вещни права върху 

имота на основание
1

Разпоредителни 

действия с имота 

(част от имота)

Актове, по силата на 

които имотът/част от 

имота е престанал да 

бъде общинска 

собственост 

Заповед за отписване на 

акта за общинска 

собственост, № и дата на 

съставяне на акт за 

поправка на акта за 

общинска собственост, № 

и дата на съставяне на 

нов акт за общинска 

собственост 

Oснование за 

актуване на имота
Бивш собственик ЗАБЕЛЕЖКА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1/ 03.02.1997 г. - невписан 1 / 03.02.1997 г. 

гр. Божурище, УПИ І - 

Спортна площадка и 

автоспирка, кв.1, одобрен 

ЗРП Заповед № 12/ 06.1989 

г.

УПИ І-Спортно площадка и 

автоспирка, кв.1, площ 

3650 кв.м.

630 000 лв. X

Част оп УПИ Бетонов възел отдаден 

под наем, договор за наем 

05.08.1996 г. с Георги Арсов - 

представител на "Бетонов възел 

Божурище" ООД 

X X

Съставен нов АОС 90/ 

15.07.1999 г. и АОС № 89/ 

20.07.1999 г. съгл. чл.59 от 

ЗОС

чл.2, ал.2, т.5  и 

чл.2, ал.1, т.6 от 

ЗОС

неустановен

2 2/ 03.02.1997 г. - невписан 2 / 03.02.1997 г.

гр. Божурище, УПИ І - 

Обществено жилищно 

строителство, клубове и 

магазин, кв.2, одобрен ЗРП 

Заповед № 12/ 06.1989 г.

УПИ І-Обществено 

жилищно строителство, 

клубове и магазин, кв.2, 

площ 12 545 кв.м., петна 

за комплексно застрояване 

на жилищни сгради с № 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22

2 760 000 лв. X

Възмездно Отстъпено право на 

строеж за индивидуални жилищни 

сгради, групово и сключено 

застрояване:                                                               

ж.с.1 - Иван Гочев Иванов - дог. от 

30.06.1989 г.                  ж.с.2 - 

Веселин Развигоров Гущеров - 

дог.от 24.09.1989 г.                                                                                  

ж.с.3 - Росен петров Стефанов - 

дог. от 24.07.1989 г.         ж.с.4 -  

свободен                                                                

ж.с.5 - Давитко Димитров Дойчев - 

дог. от 01.09.1989 г.                                                                            

ж.с.6 - Ваньо Любомиров Тодоров - 

дог. от 04.08.1989 г.              ж.с.7- 

Вангелия Кирилова Мавродиева - 

дог. от 20.07.1989 г.                                                                                  

ж.с.8 - Янита и Калин Калайджиеви - 

ОПС н.а. 551/95 г.          ж.с.9 - 

Васил Стоянов Димитров - дог. от 

10.01.1995 г.    ж.с.10 - Веселина 

Михайлова - дог. от 05.12.1994 г.         

ж.с.11 - Костадин Николов - дог. от 

05.12.1994 г.               ж.с.12 - Борис 

Коларов - дог. от 08.03.1990 г.                        

ж.с.13 - Делка Танева - дог. от 

25.11.1994 г.                          ж.с. 14 - 

Димитър Михов - дог. от 07.03.1990 

г.                  ж.с.15, 16, 17, 19 - ж.с.к. 

Зорница - дог. от 11.07.1990 г.     

ж.с.18 - ................                                                            

ж.с.20 - Любен Попов - дог от 

31.07.1989 г.                           ж.с. 21 

Иван Николов - дог. от 08.06.1990 г.                           

ж.с. 22 Мара Стоянова - дог. от 

X

ж.с.7 - Вангелия 

Кирилова Мавродиева - 

договор за покупко 

продажба с кмета на 

Община божурище от 

07.11.1998 г.

Съставен нови АОС 74 - 89/ 

15 - 20.07.1999 г., съгл. 

чл.59 от ЗОС

чл.2, ал.2, т.5  и 

чл.2, ал.1, т.6 от 

ЗОС

неустановен

X

чл.2, ал.2, т.5  и 

чл.2, ал.1, т.6 от 

ЗОС

неустановен

Възмездно Отстъпено право на 

строеж за жилищни сгради 

комплексно застроени:                                                               

ж.с.12 - Евгения 

Панайотова - договор за 

покупко продажба с кмета 

1 800 000 лв. X X3 3 / 03.02.1997 г. - невписан 3 / 03.02.1997 г.

гр. Божурище, УПИ І -

Индивидуално компликсно 

жилищно строителство и 

гр.Божурище, УПИ І -

Индивидуално компликсно 

жилищно строителство и 



4 4 / 03.02.1997 г. - невписан 4 / 03.02.1997 г.

гр. Божурище, УПИ І - 

Обществено жилищно 

строителство, кв.6, със 

Заповед № 121/ 12.06.1989 

г.

гр. Божурище, УПИ І - 

Обществено жилищно 

строителство, кв.6, с площ 

12 890 кв.м.,  одобрен ЗРП 

със Заповед № 121/ 

12.06.1989 г., петна за 

комплексно застрояване 

на жилищни сгради № 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 

14, жилищни блокове 1, 2, 

3, 4, 5, 6

1 800 000 лв.

Възмездно Отстъпено право на 

строеж за индивидуални жилищни 

сгради, групово и сключено 

застрояване:                                                               

ж.с.1 - Иван Алексиев, Владимир 

Селиванов - дог. от 15.06.1989 г.                                                                        

ж.с.2 - Станимир Русев - дог.от 

14.12.1994 г.                                                                                  

ж.с.3 - Параскева Баберкова - дог. 

от 14.08.1990 г.              ж.с.4 -  

Александър Томов - дог. от 

08.08.1989 г.                                                                

ж.с.5 - Лъчезар Георгиев - дог. от 

17.07.1989 г.                                                                            

ж.с.6 - Светлин Георгиев - дог. от 

02.01.1995 г.                 ж.с.7- Андрей 

Карпачев - дог. от 10.11.1994 г.                                                                                  

ж.с.8 - Венцислав Кръстанов - дог. 

от 17.07.1989 г.            ж.с.9 - 

Аспарух Николов - дог. от 

17.07.1989 г.                 ж.с.10 - Иван 

Боцев - дог. от 17.07.1989 г.                         

ж.с.11 - Косена Ваклинова - дог. от 

15.05.1990 г.                              

Марияна Младенова Варадинова                                       

ж.с.13 - Донка Кирилова - дог. от 

16.08.1990 г.                        ж.с.14 - 

Венцислав Ефтимов - н.а. № 130, 

т.І, дело № 274/ 95 г.                                      

чл.2, ал.2, т.5  и 

чл.2, ал.1, т.6 от 

ЗОС

неустановен

5 5 / 03.02.1997 г. - невписан 5 / 03.02.1997 г.
с. Хераково, УПИ І, кв.16, 

училищен двор

Навес склад - 294 кв.м., 

един етаж, метална 

открета конструкция - 1979 

г.   Гараж - 18 кв.м., един 

етаж, готова 

стоманобетонова гаражна 

клетка - 1987 г.

760 700 лв - навес, 42 000 

лв.- гараж
X X продажба

Решение на Общински 

съвет - Божурище № 57 

от Протокол №8 от 

16.08.1996 г. за продажба 

на метално хале и 

гаражна клетка, без 

терена върху който са 

построени.               

Продажба на търг с явно 

наддаване на 28.03.1997 

г. на Тони Лазаров 

Червнков, ЕГН 

5402287228, от гр. 

Костинброд, ул. Средна 

гора №2, на основание 

Заповед № 41/ 

04.03.1997 г. на кмета на 

Община Божурище 

Заповед № 130 / 

17.06.19997 г. на кмета на 

Община Божурище за 

отписване от актовата книга 

за общински имоти. 

Приемателно - 

предавателен протокол от 

20.05.1997 г. между 

комисия от Община 

Божурище и Тони Лазаров 

Червенков за предаване на 

имота.

чл.2, ал.2, т.3   от 

ЗОС, Заповед № 

5961/19.07.1982 г. 

на Българска 

телевизия за 

безвъзмездно 

прехвърляне и 

приемо 

предавателен 

протокол от 

28.11.1995 г.

Българска телевизия

6
6 / 03.02.1997 г.    

невписан
6 / 03.02.1997 г.

с. Хераково, УПИ - съвет, 

битови услуги, фурна, поща, 

кв.4, 

сграда фурна със ЗП 160 

кв.м., един етаж, масивно - 

монолитна - стоманобетон - 

1943 г.

474 144 лв. X X X

Решение на Сливнишки 

районен съд от 

29.07.1999 г. и 

997/18.07.2002 г. на ВКС 

обекта е предаден на ПК 

"Божур" с председател 

Павел Славков.

Заповед № 333/ 11.10.2002 

г. на кмета на Община 

Божурище за отписване от 

актовите книги за общински 

имоти следния имот - 

сграда фурна със ЗП 160 

кв.м. в кв.4, УПИ - съвет 

битови услуги, фурна, поща 

и предаде на ПК "Божур" с 

председател Павел 

Славков

§ 10 от ЗОС, чл.2, 

ал.2, т.2 от ЗОС и 

Решение №63 от 

Протокол №9 на 

Общински съвет 

Божурище от 

03.09.1996 г.

ОбНС Божурище



7
7/ 24.03.1997 г.     

невписан
7

гр. Божурище, УПИ ІV, кв.70, 

ул. Витоша № 24, ап.2, ет.1, 

вх.А, бл.3 "Минстрой" с 

магазин за хранителни стоки

апартамент №2 и мазе №2 

във вход А, с площ на 

апатамента - 36.49 кв.м. и 

мазе - 4.44 кв.м., обща 

площ - 40.93 кв.м., етаж І - 

монолитна конструкция - 

1976 г.

201 512 лв. X

отдаден под наем на Валентин 

Иванов Станков с дог. от 02.01.1996 

г.

X X

стари актове с №№ 

336/08.11.1991 г. и 384/ 94 

г.

Заповед № Б-08-00-

02441/93 г. на МФ и 

писмо № 04-07-

38/12.09.19994 г. на 

Областен управител 

на Софийска област 

и § 7 от Преходните 

и заключителни 

разпоредби на 

ЗМСМА

СОНС гр.София

8 8 / 24.03.1997 г. - невписан 8

гр. Божурище, УПИ ІV, кв.70, 

ул. Витоша № 24, бл.3 

"Минстрой"с магазин за 

хранителни стоки, вх.А, ет.3, 

ап.6

апартамент №6 и мазе №6 

във вход А, с площ на 

апатамента - 62.78 кв.м. и 

мазе - 7,64 кв.м., обща 

площ - 70.42 кв.м., етаж ІІІ - 

монолитна конструкция - 

1976 г.

396 714 лв. X
отдаден под наем на Мария 

Тодорова с дог. от 02.01.1996 г.
X X

стари актове с №№ 

336/08.11.1991 г. и 384/ 94 

г.

Заповед № Б-08-00-

02441/93 г. на МФ и 

писмо № 04-07-

38/12.09.19994 г. на 

Областен управител 

на Софийска област 

и § 7 от Преходните 

и заключителни 

разпоредби на 

ЗМСМА

СОНС гр.София

9
9 / 24.03.1997 г.    

невписан
9

гр. Божурище, УПИ ІV, кв.70, 

ул. Витоша № 24, бл.3 

"Минстрой" с магазин за 

хранителни стоки, вх.Б, ет.1, 

ап.15

апартамент №15 и мазе 

№15 във вход Б, с площ на 

апатамента - 39.56 кв.м. и 

мазе - 6,28 кв.м., обща 

площ - 45.84 кв.м., етаж І - 

монолитна конструкция - 

1976 г.

234 210 лв. X

отдаден под наем на Каролина 

Христова Христова с дог. от 

02.01.1996 г.

X X

стари актове с №№ 

336/08.11.1991 г. и 384/ 94 

г.                                                

Съставен нов АЧОС № 

810/03.11.2011 г.

Заповед № Б-08-00-

02441/93 г. на МФ и 

писмо № 04-07-

38/12.09.19994 г. на 

Областен управител 

на Софийска област 

и § 7 от Преходните 

и заключителни 

разпоредби на 

ЗМСМА

СОНС гр.София

10
10 / 24.03.1997 г.   

Невписан
10

гр. Божурище, УПИ ІV, кв.70, 

ул. Витоша № 24, бл.3 

"Минстрой" с магазин за 

хранителни стоки, вх.А, ет.4, 

ап.9

апартамент №9 и мазе №9 

във вход А, с площ на 

апатамента - 64.69 кв.м. и 

мазе - 7.62 кв.м., обща 

площ - 72.31 кв.м., етаж ІV - 

монолитна конструкция - 

1976 г.

425 869 лв. X
отдаден под наем на Тодор Милков 

Христов с дог. от 02.01.1996 г.
X X

стари актове с №№ 

336/08.11.1991 г. и 384/ 94 

г.                                                

Заповед № Б-08-00-

02441/93 г. на МФ и 

писмо № 04-07-

38/12.09.19994 г. на 

Областен управител 

на Софийска област 

и § 7 от Преходните 

и заключителни 

разпоредби на 

ЗМСМА

СОНС гр.София

11
11 / 24.03.1997 г.   

Невписан
11

гр. Божурище, УПИ ІV, кв.70, 

ул. Витоша № 24, бл.3 

"Минстрой" с магазин за 

хранителни стоки, вх.А, ет.3, 

ап.7

апартамент №7 и мазе №7 

във вход А, с площ на 

апатамента - 37.02 кв.м. и 

мазе - 7.67 кв.м., обща 

площ - 44.69 кв.м., етаж ІІІ - 

монолитна конструкция - 

1976 г.

250 780 лв. X
отдаден под наем на Веселин 

Томов Илиев с дог. от 03.01.1997 г.
X X X

Заповед № Б-08-00-

02441/93 г. на МФ и 

писмо № 04-07-

38/12.09.19994 г. на 

Областен управител 

на Софийска област 

и § 7 от Преходните 

и заключителни 

разпоредби на 

ЗМСМА

СОНС гр.София



12 12 / 26.03.1997 г. невписан 12

гр.Б ожурище, УПИ ІV, кв.70, 

ул. Витоша № 24, бл.3 

"Минстрой" с магазин за 

хранителни стоки, 

магазин - 125.28 кв.м. и 

склад - 32.06 кв.м., обща 

площ 157.34 кв.м., І етаж и 

сутерен, монолитна - 1976 

г.

565 872 лв. X

отдаен под наем на фирма "ДАРИ - 

Димитър Митов" с дог. от 01.03.1997 

г., Протокол от проведен търг от 

14.02.1997 г.

продажба

Договор за продажба от 

01.12.2000 г. с Атанас 

Велинов Петров

стари актове с №№ 

336/08.11.1991 г. и 384/ 94 

г.                                                   

Заповед № 329/ 21.12.2000 

г. на кмета а Община 

Божурище за отписване от 

актовите книги за общинска 

собственост следния имот - 

магазин и склад с РЗП 

157.34 кв.м. и предаване на 

Атанс Велинов Петров.                                           

Заповед № Б-08-00-

02441/93 г. на МФ и 

писмо № 04-07-

38/12.09.19994 г. на 

Областен управител 

на Софийска област 

и § 7 от Преходните 

и заключителни 

разпоредби на 

ЗМСМА

СОНС гр.София

13
13 / 26.03.1997 г.    

Невписан
13 с. Пролеша, кв. 25

едноетажна панелна 

сграда с площ 124.50 кв.м. 

на един етаж, сглобяема - 

панели тип Сандвич и 

терен отреден за 

озеленяване с площ 1890 

кв.м.

113 400 лв. - земя      204 

750 лв. - сграда
X

даден под наем на фирма "БОНИ - 

Валентин Славейков", гр. София
X

Решение на Сливнишки 

районен съд от 

29.07.1999 г. и 

997/18.07.2002 г. на ВКС, 

решение на СОД от 

05.07.2000 г. обекта е 

предаден на ПК "Божур" с 

председател Павел 

Славков.

Заповед № 316/ 02.10.2002 

г. на кмета на Община 

Божурище за отписване от 

актовите книги за общинска 

солственост на имот 

сладкарница, намираща се 

в с. Пролиша з РЗП 124.50 

кв.м. , представляваща 

едноетажна панелна сграда 

и предаване на ПК"Божур" с 

председател Павел 

Виденов Славков

чл.2, ал.1, т.6 и 

ал.2, т. 2 и 5 от ЗОС
ОбНС Божурище

14
14 / 26.03.1997 г.   

Невписан
14

гр.Божурище, кв.57, на бел. 

Европа и ул.Христо Ботев

метален павилион 

поставен върху бетонова 

основа с ЗП 8 кв.м., 

състоащ се от две 

помещения с площ 

съответно 3 кв.м. и 5 кв.м., 

годиноа на построяване 

1992 г.

150 000 лв. X

отдаден под наем на Петър Антонов 

Банчев с дог. от 13.08.1997 г. - 

прекратен                                                             

отдаден под наем на фирма ЕТ 

"ИВЕН-98" с дог. от 13.08.1998 г. за 

срок от три години до 15.08.2001 г.  

прекратен на 01.06.2003 г.                                                                          

помещение 3 кв.м. дадено под наем 

на ЕТ "ХАПАКС" Орлин Чочов с 

договор от 26.04.1997 г. прекратен 

на 01.05.2003 г.

X X X чл.2, ал.2, т.2 ЗОС Община Божурище

15
15 / 20.06.1997 г.  

Невписан
15

гр.Божурище, УПИ І, кв.21 по 

ЗРП на гр.Божурище, 

Промишлена зона

гр.Божурище, УПИ І, кв.21 

по ЗРП на гр.Божурище, 

Промишлена зона, с пощ 

от 3895 кв.м.

1 168 500 лв. X X X X
стар акт № 469/ 05.01.1995 

г.

чл.156, ал.3 от 

ППЗДС

стар държ. имот вкл. в 

регулация и преотреден със 

Заповед № АБ-22/ 

26.01.1984 г.

16 16 / 20.06.1997 г. невписан 16 гр. Божурище, УПИ ІІ, кв.21
гр.Божурище, УПИ ІІ, кв.21, 

с пощ от 6685 кв.м.
2 005 500 лв. X X X X

стар акт № 470/ 05.01.1995 

г.

чл.156, ал.3 от 

ППЗДС

стар държ. имот вкл. в 

регулация 1967 г. и 

преотреден със Заповед № 

АБ-22/ 26.01.1984 г.

17

17 / 20.06.1997 г. вписан с 

вх.№ 1758/  19.12.2009 г., 

акт № 155, том 7, дело 

1406/2009 г.

17
гр. Божурище, УПИ ІІІ, кв.21, 

Промишлена зона

гр.Божурище, УПИ ІII, 

кв.21, с пощ от 2040 кв.м.
612 000 лв. X

възмездно отстъпено право на 

строеж на фирма "Злата-Георгиева 

и сие" СД с договор от 26.07.1999 г.

продажба

на снование Заповед № 

РД-453/22.12.2009 г. на 

кмета на Община 

Божурище за продажба 

на УПИ ІІІ, кв. 21, гр. 

Божурище и договор за 

покупко продажба от 

05.02.2010 г. на "Злата-

Георгиева и сие" СД 

стар акт № 471/ 05.01.1995 

г.                 Заповед № РД - 

26/ 10.02.2010 г. на кмета 

на Община Божурище за 

отписване от актовите книги 

за общинска собственост и 

предаде на "Злата-

Георгиева и сие" СД - 

представлявано от Яна 

Димитрова Георгиева УПИ 

ІІІ - промишлена зона, кв.21 

по плана на гр.Божурище с 

площ 2040 кв.м.

чл.156, ал.3 от 

ППЗДС

стар държ. имот вкл. в 

регулация 1967 г. и 

преотреден със Заповед № 

АБ-22/ 26.01.1984 г.



18 18 / 20.06.1997 г. невписан 18
гр. Божурище, УПИ V, кв.21, 

Промишлена зона

гр.Божурище, УПИ V, 

кв.21, с пощ от 9040 кв.м.
2 712 000 лв. X

Възмездно тстъпено право на 

строеж на "Минстрой - Металик 

Мер" ЕАД, универсален 

правоприемник на МРБ Минстрой - 

Решение №2/ 02.08.1993 г., заповед 

№ 70/ 03.04.1989 г. с договор от 

22.08.1992 г. - неусвоено и отнето      

Възмездно отстъпено право на 

строеж на фирма "СБМ" АД с дог. от 

11.07.2000 г.

X X
стар акт № 224/ 20.04.1989 

г.                 

чл.156, ал.3 от 

ППЗДС

стар държ. имот вкл. в 

регулация 1967 г. и 

преотреден със Заповед № 

АБ-22/ 26.01.1984 г.

19
19 / 20.06.1997 г.  

Невписан
19

гр. Божурище, УПИ VІ, кв.21, 

Промишлена зона

гр.Божурище, УПИ VІ, 

кв.21, с пощ от 7100 кв.м.
2 130 000 лв. X

Възмездно тстъпено право на 

строеж за 4000 кв.м. за 

производствено складова база за 

екологически чисто производство на 

фирма "Агро - М" - представлявана 

от Стефан Маринов Йоргов на 

основание Заповед № 

546/09.08.19995 г. и Заповед № 758/ 

26.10.1995 г.

X X
стар акт № 474/ 05.01.1995 

г.                 

чл.156, ал.3 от 

ППЗДС

стар държ. имот вкл. в 

регулация 1967 г. и 

преотреден със Заповед № 

АБ-22/ 26.01.1984 г.

20 20 / 20.06.1997 г. невписан 20
гр. Божурище, УПИ VІІ, 

кв.21, Промишлена зона

гр.Божурище, УПИ VІІ, 

кв.21, с пощ от 4000 кв.м.
1 200 000 лв. X

Възмездно отстъпено право на 

строеж на фирма "ДИЗАЛ" ООД на 

основание Заповед № 

128/02.04.1993 г. и дог. от 

09.04.1993 г.

продажба

на основание Заповед № 

РД - 216/ 23.06.1998 г. и 

договор за покупко 

продажба 15.07.2008 г. 

на "Термоинженеринг 

МПЗ" ООД 

стар акт № 371/ 02.04.1993 

г.                 Заповед № РД - 

244/16.07.2008 г. на кмета 

на Община Божурище за 

отписване от актовите книги 

за общинска собственостна 

и предаде на 

"Термоинженеринг МПЗ" 

ООД представлявано от 

Веселин Райков Маджаров 

УПИ VІІ, кв.21, гр.Божурище               

чл.156, ал.3 от 

ППЗДС

стар държ. имот вкл. в 

регулация 1967 г. и 

преотреден със Заповед № 

АБ-22/ 26.01.1984 г.

21 21 / 20.06.1997 г. невписан 21

гр. Божурище, УПИ VІІІ-

общ., кв.21, Промишлена 

зона

гр.Божурище, УПИ VІІІ-

общ, кв.21, с пощ от 2300 

кв.м.

690 000.00 X

възмездно отстъпено право на 

строеж  за 1500 кв.м. РЗП сгради с 

производствено предназначение, 

производство но работно и 

униформено облекло на Евгения 

Христова Панайотова съгл. Заповед 

№ 99/ 30.04.1998 г. и дог. от 

26.05.1998 г. - 7 100 000 лв.

X X
стар акт № 473/ 05.01.1995 

г.                 

чл.156, ал.3 от 

ППЗДС

стар държ. имот вкл. в 

регулация 1967 г. и 

преотреден със Заповед № 

АБ-22/ 26.01.1984 г.

22 22 / 20.06.1997 г. невписан 22
гр. Божурище, УПИ ІХ., 

кв.21, Промишлена зона

гр.Божурище, УПИ ІХ, 

кв.21, с пощ от 3100 кв.м.
930 000 лв. X X X X

стар акт № 472/ 05.01.1995 

г.                 

чл.156, ал.3 от 

ППЗДС

стар държ. имот вкл. в 

регулация 1967 г. и 

преотреден със Заповед № 

АБ-22/ 26.01.1984 г.

23
23 / 20.06.1997 г.    

Невписан
23

гр. Божурище, УПИ Х., кв.21, 

Промишлена зона

гр.Божурище, УПИ Х, 

кв.21, с пощ от 9500 кв.м.
2 850 000 лв. X

възмездно отстъпено право на 

строеж на "Минстрой - Инфра - 

Комерс" ЕАД - универсален 

правоприемник на СО "Минстрой" 

Божурище съгл. решение 

№2/26.07.1993 г. на СОС, на 

основание Заповед №07/ 

10.01.1989 г. и дог. от 22.08.1992 г. - 

28 500 лв.

X X
стар акт № 225/ 20.04.1989 

г.                 

чл.156, ал.3 от 

ППЗДС

стар държ. имот вкл. в 

регулация 1967 г. и 

преотреден със Заповед № 

АБ-22/ 26.01.1984 г.



24
24 / 07.07.1997 г.    

Невписан
24 Публична с. Пожарево

Микроязовир с площ 63 

422 кв.м. и язовирна стена 

от трамбована земна маса - 

1961 г.

14 245 915 лв. X X X X X

Заповед № 6/ 

01.04.1994 г. на ЛС 

на ТКЗС Божурище 

и писмо № 40/ 

27.04.1997 г. на 

ССДИСП Божурище 

на основание §7, т.6 

от ПЗР на ЗМСМА и 

чл.48, ал.4 от 

ППЗСПЗЗ

АПК Божурище

25
25 / 04.07.1997 г.   

Невписан
25 Публична

с. Храбърско, местност 

Дибие

Микроязовир с площ 33 

206 кв.м. и язовирна стена 

от трамбована земна маса - 

1961 г.

3 232 315 лв. X X X X
стар акт № 381 / 28.04.1994 

г.

Заповед № 6/ 

01.04.1994 г. на ЛС 

на ТКЗС Божурище 

и писмо № 40/ 

27.04.1997 г. на 

ССДИСП Божурище 

на основание §7, т.6 

от ПЗР на ЗМСМА и 

чл.48, ал.4 от 

ППЗСПЗЗ

АПК Божурище

26
26 / 18.08.1997 г.   

Невписан
26

гр. София, ж.к. Люлин, 

Толева махала

Сграда павилион тип 

Берковица, състояща се от 

едно помещение съ ЗП 30 

кв.м, един етаж, метална - 

1986 г.

4 850 лв. X

даден под наем на Михаил Лекин с 

дог. от 04.05.1995 г. за срок от две 

години                                                                 

Имота е прехвърлен на ТОА 

"Връбница" - гр. София със Заповед 

№ 85/03.04.1998 г. на кмета на 

Община Божурище на основание §1 

/ чл.2а / от закона за изменение и 

допълнение на ЗОС

X X

Заповед № 86/ 03.04.1998 г. 

на кмета на Община 

Божурище обекта е отписан 

от актовите книги за 

общинска собственост и 

предаден на ТОА Връбница

чл.2, ал.2, т.2 от 

ЗОС
Община Божурище

27 27 / 25.08.1997 г. невписан 27 с. Хераково, имот 34, кв.11

едноетажна сграда- 

млекопункт с ЗП 80 св.м., 

монолитно масивна -1935 

г. и имот пл.№ 34  с площ 

840 кв.м.

314 400 лв. X

даден под наем на Димитър Киров, 

на основание заповед № 

247/23.04.1996 г. и  дог. от 

24.04.1996 г.  и дог. от 24.04.1997 г. 

за срок от една години, прекратен 

наем от 01.06.2004 г. след изтичане 

на договора.                                                        

X X
стар акт № 451 / 29.12.1994 

г.

§7, т.6 от ПЗР на 

ЗМСМА, чл.48, ал.4 

от ППЗСПЗЗ, писмо 

№ 271/27.12.1994 г. 

на ЛС на ТКЗС, 

Протокол от 

05.12.1994 г. и 

писмо № 40 / 

24.04.1997 г. на 

ССДИСП Божурище 

от 29.12.1994 г.

АПК Божурище

28 28 / 25.08.1997 г. 28 с. Росоман, УПИ ІІІ, кв.12

едноетажна сграда - 

фуражомелка с ЗП 24 кв.м. 

- монолитно масивна - 

1980 г. и УПИ ІІІ, кв.12 с 

площ 448 кв.м.

44 204 лв. X
даден под наем на Кирил Мануилов 

с дог. от 15.08.1997 г.
X X

стар акт № 452 / 29.12.1994 

г.

§7, т.6 от ПЗР на 

ЗМСМА, чл.48, ал.4 

от ППЗСПЗЗ, писмо 

№ 271/27.12.1994 г. 

на ЛС на ТКЗС, 

Протокол от 

05.12.1994 г. и 

писмо № 40 / 

24.04.1997 г. на 

ССДИСП Божурище 

от 29.12.1994 г.

АПК Божурище



29 29 / 25.08.1997 г. невписан 29
с. Мала Раковица, УПИ VІ - 

50, кв.7

едноетажна панелна 

сграда с ЗП 84 кв.м. - 

масивна- 1980 г. и УПИ VІ-

50 с площ 1500 кв.м.

114 000 лв. X X X X
стар акт № 453 / 29.12.1994 

г., № 91/69 г.

§7, т.6 от ПЗР на 

ЗМСМА, чл.48, ал.4 

от ППЗСПЗЗ, писмо 

№ 271/27.12.1994 г. 

на ЛС на ТКЗС, 

Протокол от 

05.12.1994 г. и 

писмо № 40 / 

24.04.1997 г. на 

ССДИСП Божурище 

от 29.12.1994 г.

АПК Божурище

30
30 / 28.09.1997 г.   

Невписан
30

с. Гурмазово, бивш 

стопански двор на ТКЗС с. 

Гурмазово

едноетажна сграда  - 

трупосъбирателен пункт 

със ЗП - 36 кв.м., масивно - 

монолитна - 1988 г. и 

парцел ХХІІІ от 

парцеларен план на ТКСЗ 

с. Гурмазово с площ 676 

кв.м.

79 298 лв. X X X X
стар акт № 466 / 24.04.1995 

г.,

§7, т.6 от ПЗР на 

ЗМСМА, чл.48, ал.4 

от ППЗСПЗЗ, писмо 

№ 193/18.04.1995 г., 

Заповед № 6 / 

23.03.1995 г.  на ЛС 

на ТКЗС, г. и писмо 

№ 40 / 24.04.1997 г. 

на ССДИСП 

Божурище 

АПК Божурище

31
31 / 10.12.1997 г.   

Невписан
31

гр. Божурище, кв.70, бл.1, 

вх.А, ет.5,  ул. Г.Бенковски 

№ 17

апартамент № 13 и мазе 

№ 11, етаж V, вх.А, бл.1, с 

площ на апартамента - 

46.53 кв.м. и мазе - 2.04 

кв.м., 2.38 % идеални 

части от отстъпеното 

право на строеж, 

едропанелен - 1976 г.

186 120 лв. X

Стопанисва и управлява Община 

Божурище  на основание Заповед 

№ О -914/ 18.04.1976 г. на ОНС 

София                        отстъпено 

право на строеж за 53 кв.м.                                        

даден под наем на Валерия 

Миразчийска с дог. от 01.05.1997 г.

X X

стар акт № 122/29.07.1974 

г. и             № 

571/14.12.1995 г.                                   

Съставен нов АЧОС № 812 

/03.11.2011 г.

чл.156, ал.3 от 

ППЗДС

Областен управител на 

Софийска област

32
32 / 10.12.1997 г.   

Невписан
32

гр.Божурище, кв.70, бл.1, 

вх.Б, ет.3,  ул. Г.Бенковски 

№ 17

апартамент № 20 и мазе 

№ 8, етаж ІІІ вх.Б, бл.1, с 

площ на апартамента - 

65.60 кв.м. и мазе - 3.46 

кв.м., 3.45 % идеални 

части от отстъпеното 

право на строеж, 

едропанелен - 1976 г.

261 680 лв. X

Стопанисва и управлява Община 

Божурище  на основание Заповед 

№ О -914/ 18.04.1976 г. на ОНС 

София                         отстъпено 

право на строеж 75.66 кв.м.                                        

даден под наем на Йорданка 

Георгиева Божинова с дог. от 

01.05.1997 г.

X X

стар акт № 122/29.07.1974 

г. и             № 

571/14.12.1995 г.                                   

чл.156, ал.3 от 

ППЗДС

Областен управител на 

Софийска област

33
33 / 10.12.1997 г.   

Невписан
33

гр.Божурище, кв.70, бл.1, 

вх.Б, ет.3,  ул. Г.Бенковски 

№ 17

апартамент № 21 и мазе 

№ 2, етаж ІІІ вх.Б, бл.1, с 

площ на апартамента - 

65.42 кв.м. и мазе - 2.77 

кв.м., 3.55 % идеални 

части от отстъпеното 

право на строеж, 

едропанелен - 1976 г.

261 680 лв. X

Стопанисва и управлява Община 

Божурище  на основание Заповед 

№ О -914/ 18.04.1976 г. на ОНС 

София                         отстъпено 

право на строеж 77.84 кв.м.                                        

даден под наем на Вълкана Рачева 

Илиева  с дог. от 01.05.1997 г.

X X

стар акт № 122/29.07.1974 

г. и             № 

571/14.12.1995 г.                                    

Съставен нов АЧОС № 811 

/03.11.2011 г.                                 

чл.156, ал.3 от 

ППЗДС

Областен управител на 

Софийска област

34
34 / 10.12.1997 г.   

Невписан
34

гр.Божурище, кв.70, бл.1, 

вх.А, ет.4,  ул. Г.Бенковски 

№ 17

апартамент № 9 и мазе № 

8, етаж ІV вх.А, бл.1, с 

площ на апартамента - 

65.66 кв.м. и мазе - 3.46 

кв.м., 3.45 % идеални 

части от отстъпеното 

право на строеж, 

едропанелен - 1976 г.

261 680 лв. X

Стопанисва и управлява Община 

Божурище  на основание Заповед 

№ О -914/ 18.04.1976 г. на ОНС 

София                         отстъпено 

право на строеж 75.67 кв.м.                                        

даден под наем на Георги Стоянов 

Михайлов с дог. от 17.10.1997 г.

X X

стар акт № 122/29.07.1974 

г. и             № 

571/14.12.1995 г.                                    

чл.156, ал.3 от 

ППЗДС

Областен управител на 

Софийска област



35
35 / 10.12.1997 г.   

Невписан
35 гр.Божурище, кв.24, УПИ І

дворно място и улица по 

регулация с площ 1210 

кв.м., сграда триетажна с 

площ 288 кв.м. - 

монолитно - масивна - 

1970 г.

5 201 400 лв. X X X X

стар акт № 532 / 27.09.1995 

г.                  Съставен 

актуализиран АОС № 215/ 

29.12.2000 г. съгласно 

одобрен ЧИ на ЗРП гр. 

Божурище с Заповед № 

66/31.03.1999 г.

чл.156, ал.3 от 

ППЗДС
ОНС - София

36
36 / 22.12.1997 г.   

Невписан
36

гр.Божурище, УПИ V- общ., 

кв.34

гр. Божурище, УПИ V- за 

бизнес център, кв.34, с 

площ 1694 кв.м. и сграда -

РЗП 297.80 кв.м. - 

монолитна - 1993 г. - І етап

508 200 лв. X

Възмездно отстъпено право на 

строеж за 1554 кв.м. застр. площ, от 

които 1420 кв.м. за фирма ЕТ "ЛАВА 

- СЕРВИЗ" - Георги Аспарухов, 

представлявано от Георги Илиев 

Аспарухов и 134 кв.м. за Община 

Божурище

X

РЗП- 297.80 кв.м., от 

които І етаж 4 броя 

офиси на площ от 142.20 

кв.м. собственост на 

Община Божурище и 

155.60 кв.м.  На Фирма 

ЕТ "ЛАВА - СЕРВИЗ" 

Георги Аспарухов

чл.2, ал.2, т.5  и 

чл.2, ал.1, т.6 от 

ЗОС

неустановен

37
37 / 10.01.1998 г.   

Невписан
37

с. Пожарево, УПИ І- 

кметство, здравна служба, 

поща, кв.9, част от имот 87

двуетажна масивна сграда 

с ЗП 180 кв.м., масивна - 

монолитна - 1952 г. и 

дворно място с площ 4000 

кв.м.

1 428 000 лв. X
две помещения от сградата дадени 

под наем на Ариф Арифов
X

1010 кв.м. се отписват от 

актовите книги за 

общинска собственост на 

основание гр. Дело № 

544/91 на Сливнишки РС 

и се предават на Петър и 

Тодор Владимирови 

Лозанови

стар акт 181/ 19.09.1978 г.                       

Заповед № 107/ 08.08.1998 

г. на кмета на Община 

Божурище и решение на 

Сливнишки РС от 

20.04.1992 г., съгласно 

скица към гр.дело № 544/91 

г.  Се отписват 1010 кв.м. от 

актовите книги и се 

предават на Петър 

Владимиров Лозанов и 

Тодор Владимиров 

Лозанов.

чл.156, ал.3 от 

ППЗДС

Министерство на 

машиностроенето и 

металургията София

38 38 / 10.01.1998 г. 38
с.Делян, имот 37 от УПИ 

VІІІ, кв.8

дворно място с площ 1725 

кв.м. и паянтова 

едноетажна жилищна 

сграда със ЗП 99.50 кв.м. - 

1940 г.; 1725 кв.м. обща 

площ, 99.50 кв.м. 

застр.площ и 1625.50 кв.м. 

незастр.площ един етаж 

паянтова конструкция

178 450 лв. X X X X

обезщет. Собств. Стоил 

Алексиев Митков, Николина 

Йорданова, Еленка 

Йорданова, Косена 

Йорданова Атанасова, 

Богиня Йорданова, с. 

Делян; ДЕАКТУВАНИ 

862.50 кв.м. с решение № 

7/13.08.98 г. на Кмета на 

община Божурищеи 

предадени на Стоил 

Ал.Митков на основание 

Закона за възстановяване 

на някои държвни имоти по 

закона за ЗТСУ

чл.156, ал.3 от 

ППЗДС и заповед № 

Р- 33/24.01.200 г. на 

Обл. у-л на 

Софийска област

Община Божурище, на 

основание отчужд.преписка 

08-00-26/1988 г.

39
39 / 10.01.1998 г.   

Невписан                     
39 с.Росоман, УПИ ХІІІ, кв.8 

дворно място с площ 2797 

кв.м.и триетажна сграда с 

РЗП 300 кв.м. и ЗП 100 

кв.м. - монолитно масивна - 

1986 г. и двуетажна сграда 

с РЗП 219 кв.м. и ЗП 107 

кв.м. , монолитно -

масивна, реконструирана 

1986 г.

1 629 880 лв. X X X X

стар акт № 67/ 17.04.1969 г.                     

Съставени нови актове с № 

305/ 17.09.2001 г. и № 306/ 

17.09.2001 г. след влязло в 

сила ЧИ на ЗРП 

чл.156, ал.3 от 

ППЗДС, и чл.2, ал.1, 

т.5 ЗОС

построени и реконструирани 

със средства на ОНС 

Божурище - 1986 г.



40 40 / 04.02.1998 г. невписан 40
гр.Божурище, УПИ ІV, кв.22, 

бивш стопански двор

Административна сграда 

ППД - 8-ми март със ЗП 

390 кв.м., едноетажна 

масивно-монолитна 

конструкция, построена 

1897 и реконструирана 

1970 г.

X X

Право на ползване за срок от 10 г. 

на фирма ЕТ "Тони - Антон Кушев" 

гр.София, дан № 1227002251 

БУЛСТАТ 121627886 с договор от 

08.04.1999 г.

X X
стар акт № 95/18.04.1969 г. 

и 482/ 01.04.1995 г.

чл.2, ал.2, т.2 от 

ЗОС, закупена със 

срадства от Община 

Божурище - 

Заповед № 

49/23.12.1997 г. и 

фактура № 209/ 

16.12.1997 г.

ССДИСП -Божурище, 

правоприемник на ТКЗС 

Божурище

41

41 / 04.02.1998 г., вписан с 

вх.рег. № 267/  28.02.2005 

г., акт № 147, том І, дело 

157/2005 г., парт.кн.том 62

41
гр.Божурище, УПИ ІV, кв.20, 

бивш стопаски двор

Склад препарати - две 

тела със ЗП от 160 и 136 

кв.м., едноетажна масивно 

- монолитна, построена 

1897 и реконструирана 

1970 г.,                         

Навес коли с ЗП 168 кв.м. - 

едноетажна, монолитна 

констр.

X X X X X стар акт № 475/1995 г.

чл.2, ал.2, т.2 от 

ЗОС, закупена със 

срадства от Община 

Божурище - 

Заповед № 

49/23.12.1997 г. и 

фактура № 209/ 

16.12.1997 г.

ССДИСП -Божурище, 

правоприемник на ТКЗС 

Божурище

42 42 / 09.02.1998 г. 42 гр.Божурище, УПИ VІ, кв.21

гр.Божурище, УПИ VІ, 

кв.21, с пощ от 3100 кв.м.; 

Промишлена зона

X X

Отстъпено право на строеж на 

фирма "ЛИК - Издания" с договор от 

27.04.1998 г. и Заповед № 49/ 

05.03.1998 г. на Кмета на Общината

продажба

Продадена с с договор от 

19.12.2012 г. на "Изток - 

Запад ТМ" ЕООД

Отписан от актовите книги 

на основание заповед № 

РД -3/ 03.03.2013 г.

чл.59 от ЗОС X

43
43 / 009.02.1998 г.  

Невписан
43 гр.Божурище, УПИ ХІ, КВ. 21

гр.Божурище, УПИ ХІ, кв. 

21, с площ от 4000 кв.м.
X X

Възмездно отстъпено право на 

строеж на фирма " АГРО - М" - 

представлявана от Стефан 

Маринов Йоргов с договор от 

18.02.1997 г., анекс към договора от 

13.01.1998 г. и 06.02.1998 г.

X X
стар акт № 474 8 05.01.1995 

г. и № 19/ 20.06.1997 г.
чл.59 от ЗОС Община Божурище

44
44 / 12.02.1998 г.  

Невписан
44 гр.Божурище, УПИ ІV, кв.15

гр.Божурище, УПИ ІV, 

кв.15 с площ 2790 кв.м.
X X X X X

От УПИ ІV, кв.15 с площ 

2790 кв. са образувани УПИ 

- І, ІІ, ІІІ, ІV и V с обща площ 

2340 кв.м. в новосъздаден 

кв. 78 и са актувани с нови 

АОС с №№ 50, 51, 52, 53, и 

54 от 19.05.1998 г.,   кв78  ≈ 

кв.88 във връзка с Заповеди 

№ 154/ 23.08.1999 г. и 173/ 

29.09.1999 г.

чл.2, ал.2, т.5  и 

чл.2, ал.1, т.5 от 

ЗОС

неизвестен

45
45 / 06.03.1998 г.   

Невписан
45 Публична гр.Божурище, УПИ І, кв. 35

сграда Читалище със ЗП 

615.38 кв.м., състояща се 

от мазе със ЗП 165.54 

кв.м., партерен етаж - 

615.38 кв.м. и първи етаж - 

528.05 кв.м. заедно със 

земята под сградата, 

масивно-монолитна костр. 

Реконструирана 1982 г.

X X X X X X

чл.2, ал.1, т.6  и 

чл.3, ал.2, т.2 от 

ЗОС

МНО

46 46 / 06.03.1998 г. 46 Публична СЕКРЕТНО ЗЗКИ СЕКРЕТНО ЗЗКИ X X СЕКРЕТНО ЗЗКИ X X X СЕКРЕТНО ЗЗКИ Община Божурище

47 47 / 03.04.1998 г. 47 Публична

гр.Божурище, УПИ І, имот 

676, кв.31, Волейболен 

комплекс

Волейболен комплекс - 

имот 676 с площ от 18 635 

кв.м.                              1. 

Волейболна площадка с 

площ 2002 кв.м.                                                     

2. Трибуна, Площадка ІІ с 

площ 810 кв.м., 

съблекалня - 88 кв.м., 

Спортен клуб - 125 кв.м., 

Авиоклуб - 180 кв.м., 

Прилежащ терен - 15 610 

кв.м.

X X X X

Съблекалнята е 

бракувана и премахната. 

Материалите са 

заприходени

X
чл.156, ал.3 от 

ППЗДС

АПК Божурище, ДФС Летец, 

ОБНС Божурище



47А 47А / 25.03.1998 г. 47А

с. Росоман, местност 

Герените  част от 

кадастрална еден.№22 по 

плана за земеразделяне

кариера 15 100/148 560 

ид.ч. от к.е. 22   15 100 

кв.м. от които 7600 кв.м. 

действаща кариера 7600 

кв.м. бъдеща кариера

X X X X X X
чл.2, ал.1, т.3 от 

ЗОС
горски фонд

48 48 / 03.04.1998 г. 48 гр. Божурище, УПИ ІІІ, кв.22

гр.Божурище, УПИ ІІІ - 

отреден за спортна 

площадка  с площ 4000 

кв.м., кв.23

X X

Имота е застроен с временни 

дървени постройки със ЗП 1250 

кв.м. от ГАЗСТРОЙМОНТАЖ АД 

София без строителни книжа

X X

съставен актуализиран 

АЧОС № 214/ 29.12.2000 г. 

във връзка с одобрен ЧИ на 

ЗРП одобр. Със Зап. 284/ 

10.11.2000 г.

чл.2, ал.2, т.5 и 

чл.2, ал.1, т.6 от 

ЗОС

неустановен

49

49 / 18.05.1998 г. вписан с 

Вх. рег. № 263 от 

28.02.2005 г., акт № 143, 

том І, дело № 153/2005 г., 

парт. кн. Том 62

49 гр. Божурище, УПИ І, кв.31

гр. Божурище,част от  УПИ 

І с площ от 40850/ 52830.5  

идеални части , кв.31

X X

Отстъпено право на строеж за 

построяване на сопортно- 

развлеателен комплекс на А.Д.А. 

ЕООД за РЗП 14 600 кв.м.   Заповед 

№ 237/ 10.08.2005 г. на Кмета на 

Община Божурище

X X
съставени нови АОС № 495 

и 496

чл.2, ал.2, т.5 от 

ЗОС
неизвестен

50 50 / 19.05.1998 г. 50

гр. Божурище, УПИ І, кв.78, 

кв.78 е променен на кв.88 

във връзка с Заповед № 

154/23.08.1999 г. и 173/ 

29.09.1999 г.

гр. Божурище, УПИ І с 

площ 384 кв.м., кв.78, кв.78 

е променен на кв.88 във 

връзка с Заповед № 

154/23.08.1999 г. и 173/ 

29.09.1999 г.

X X

Отстъпено право на строеж на 

Тодор Георгиев Цирков с договор от 

14.10.1999 г. - сорк 5 години

X X Стар акт № 44/ 12.02.1998 г.

чл.2, ал.2, т.5, чл.2, 

ал.1, т.5 и чл.59 от 

ЗОС

Община Божурище

51

51 / 19.05.1998 г. Вписан с 

Вх.рег.№ 264 от 28.02. 

2005 г., акт № 144, том І 

дело № 154/2005 г., парт. 

кн. Том 62

51

гр. Божурище, УПИ ІІ, кв.78, 

кв.78 е променен на кв.88 

във връзка с Заповед № 

154/23.08.1999 г. и 173/ 

29.09.1999 г.

гр. Божурище, УПИ ІІ с 

площ 493 кв.м., кв.78, кв.78 

е променен на кв.88 във 

връзка с Заповед № 

154/23.08.1999 г. и 173/ 

29.09.1999 г.

X X

Отстъпено право на строеж на 

Бойка Стойчкова Клинчарска с дог. 

от 14.10.1999 г., отнето с решение 

№7 на Об. Съвет Божурище и 

Заповед № 83/28.03.2005 г.

X

Продаден целия УПИ ІІ, 

съгласно Заповед № 157 

/ 08.06.2005 г. и  с 

договор за покупко - 

продажба от  22.06.2005 

г. на Снежана Тодорова, 

след проведен търг с 

тайно наддаване

Стар акт № 44/ 12.02.1998 г.                  

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост и 

предаден на Снежана 

Цветанова Тодорова с 

Заповед № 176/22.06.2005 

г. 

чл.2, ал.2, т.5, чл.2, 

ал.1, т.5 и чл.59 от 

ЗОС

Община Божурище

52 52 / 19.05.1998 г. 52

гр. Божурище, УПИ ІІІ, кв.78, 

кв.78 е променен на кв.88 

във връзка с Заповед № 

154/23.08.1999 г. и 173/ 

29.09.1999 г.

гр. Божурище, УПИ ІІІ с 

площ 595 кв.м., кв.78, кв.78 

е променен на кв.88 във 

връзка с Заповед № 

154/23.08.1999 г. и 173/ 

29.09.1999 г.

X X

Отстъпено право на строеж на Кица 

Василева Потоцка с дог. от 

14.10.1999 г. - срок 5 години

X X X

чл.2, ал.2, т.5, чл.2, 

ал.1, т.5 и чл.59 от 

ЗОС

Община Божурище

53 53 / 19.05.1998 г. 53

гр. Божурище, УПИ ІV, кв.78, 

кв.78 е променен на кв.88 

във връзка с Заповед № 

154/23.08.1999 г. и 173/ 

29.09.1999 г.

гр. Божурище, УПИ ІV с 

площ 454 кв.м., кв.78, кв.78 

е променен на кв.88 във 

връзка с Заповед № 

154/23.08.1999 г. и 173/ 

29.09.1999 г.

X X

Отстъпено право на строеж на 

Магдалинка Илиева Василева с дог. 

от 14.10.1999 г. - срок 5 години

X X X

чл.2, ал.2, т.5, чл.2, 

ал.1, т.5 и чл.59 от 

ЗОС

Община Божурище

54

54 / 19.05.1998 г.   Вписан 

с вх.рег. № 265 от 

28.02.2005 г., акт № 145, 

том І, дело № 155/ 2005 г. 

партидна книга том 62   

54

гр. Божурище, УПИ V, кв.78,  

е променен на кв.88 във 

връзка с Заповед № 

154/23.08.1999 г. и 173/ 

29.09.1999 г.

гр. Божурище, УПИ V с 

площ 410 кв.м., кв.78, е 

променен на кв.88 във 

връзка с Заповед № 

154/23.08.1999 г. и 173/ 

29.09.1999 г.

X X

Отстъпено право на строеж на 

Стефан Георгиев Стефанов с дог. 

от 14.10.1999 г. - срок 5 години, 

отнето с Решение № 7 от Протокол 

№2 от 15.02.2005 г. и Заповед № 

84/28.03.2005 г. на кмета на Община 

Божурище

X

Продаден на търг 

проведен на 31.05.2005 

г., Заповед № 

158/08.06.2005 г. и 

договор за покупко - 

продажба от 13.06.2005 г. 

на Валентин Иванов 

Георгиев

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

основание заповед № 170/ 

20.06.205 г. на кмета на 

Община Божурище и 

предаден на Валентин 

Георгиев

чл.2, ал.2, т.5, чл.2, 

ал.1, т.5 и чл.59 от 

ЗОС

Община Божурище

55 55 / 20.08.1998 г. 55 гр. Божурище, УПИ І, кв.18

гр. Божурище, УПИ І 

отреден за училище, кв.18, 

влязъл в регулация 1967 г. 

със Заповед № О-1083/ 

07.12.1967 г., незастроен с 

площ от 23423 кв.м.

X X X X X
съставен нов АЧОС № 782/ 

24.02.2011 г.

чл.2, ал.2, т.5, чл.2, 

ал.1, т.6 от ЗОС
неустановен



56 56 / 20.08.1998 г. 56

с. Росоман, местност 

Шаварковица, имот 070024 

по план за земеразделяне

с. Росоман, местност 

Шаварковица, имот 

070024 по план за 

земеразделяне с площ от 

151873 кв.м. от която 

33498 кв.м. VІІІ категориа 

и 118375 кв.м. Х категория

X X X X X X

Решение № 

06/28.07.1997 г. на 

ПК гр. Божурище, на 

основание чл.27 от 

ППЗСПЗЗ и 

протокол №6 от 

23.08.1993 г. във 

връзка с преписка 

060010/11.01.1992 г.

кметство Росоман

57 57 / 21.08.1998 г. 57 гр. Божурище, УПИ І, кв.23

гр. Божурище, УПИ І, кв.23, 

зелена площ 13860/45740 

ид.части, влязла в 

регулация 1967 г. със 

Заповед № О-1083/ 

07.12.1967 г., и отреден по 

ЗРП от 1984 г. за 

Административна сграда 

на Газстроймонтаж, 

магазини, обществено 

хранене и др.

X X X X X
съставени нови актове  

№№ 130 до 135 от 1999 г.

чл.2, ал.2, т.5, чл.2, 

ал.1, т.6 от ЗОС
неустановен

58 58 / 23.11.1998 г. 58 Публична
гр. Божурище, УПИ І, кв.23, 

бул. Европа, бл.16

Масивна сграда на два 

етажа със сутерен със 

застроена площ 173 кв.м. 

и РЗП - 346 кв.м., масивна 

конструкция със 

стоманобетонни плочи

X X
имота се ползва като кметство за 

Община Божурище
X X

стар акт № 334/ 08.11.1991 

г.

Заповед № ДИ-415/ 

02.10.1998 г. на 

Обастен управител 

на Софийска обаст, 

Указание на 

началника на тила 

на БНА от 

27.06.1988 г.

МНО

59 58 / 23.11.1998 г. 59
гр. Божурище, УПИ І, кв.23, 

бул. Европа, бл.17

масивна сграда състояща 

се от две тела на един и 

два етажа със сутерен, 

монолитна консрукция - 

тухлена зидария и подови 

конструкции от дървен 

гредоред със ЗП 118 кв.м. 

и РЗП - 236 кв.м

X X

под наем на Бойка Клинчарска за 

жилищни нужди, партии СДС, БЗНС 

и Ловно - рибарска дружинка гр. 

Божурище с договори за възмезден 

наем.

X X

стар акт № 333 / 08.11.1991 

г.                Съставен нов 

АЧОС № 404/ 2003 г.

Заповед № ДИ-415/ 

02.10.1998 г. на 

Обастен управител 

на Софийска обаст, 

Указание на 

началника на тила 

на БНА от 

27.06.1988 г.

МНО

60 60 / 23.11.1998 г. 60
гр. Божурище, УПИ І, кв.23, 

бул. Европа, бл. ОНС

блок ОНС- масивна сграда 

на два етажа със сутерен, 

вонолитна конструкция с 

дръвен гредоред на 

подовите конструкции, ЗП - 

80 кв. РЗП - 160 кв.м., 

дървени бараки със ЗП - 

325.50 кв.м. и дворно 

място 2000 кв.м.

X X

безвъзмездно ползване на  

Поземлена комисия Божурище и 

БКС Божурище, продадени 81.45 

кв.м. на Марияна Георгиева 

Стоянович под търговско петно с 

пл.№ 903 с договор от 02.06.2000 г. 

на основание §50а от ЗИ ЗТСУ и §6 

жт ПЗР но ППЗТСУ и решение №76/ 

03.12.1999 г.                      отстъпено 

право на строеж за надстрояване на 

втори етаж на сграда в груб строеж 

с площ от 165 кв.м. на Георги 

Джолев

X

дървена барака 

бракувана с Заповед № 

РД - 103/ 09.05.2011 г. и 

Акт за брак  и Заповед за 

премахване № ТС-23/ 

09.05.2011 г.

стар акт № 2 / 15.03.1969 г.

Безвъзмездно 

ползване от МНО - 

ГЖЧ на 

Димитровски 

райсъвет на Селски 

народен съвет - 

Божурище, приемо - 

предавателен 

протокол опис от 

01.07.1957 г. и 

Заповед № ДИ-415/ 

02.10.1998 г. на 

Обастен управител 

на Софийска обаст, 

МНО



61 61 / 23.11.1998 г. 61
гр. Божурище, УПИ І, кв.5, 

кв. Максим Горки

УПИ І, кв.5 в кв. Максим 

Горки с площ 585 кв.м., 

Масивна едноетажна 

сграда с ЗП 60.49 кв.м., 

павилион тип Берковица с 

ЗП 58 кв.м. с метална 

конструкция и ограждащи 

стенни панели

X X X X

На основание Заповед № 

334/ 11.10.2002 г. и във 

връзка с решение на 

Сливнишки РС от 

29.07.1999 г. и 

997/18.07.2002 г. на ВКС 

масивна едноетажна 

сграда с ЗП 60.49 кв.м. е 

отписана от актовите 

книги за общинска 

собственост и предадена 

на ПК "Божур" с 

председател Павел 

Славков,                                             

павилион тип Берковица 

е демонтиран

стар акт № 358/06.08.1992 

Г. И 351 / 92 г.

Заповед № ДИ-414/ 

05.10.1998 г. на 

Обастен управител 

на Софийска обаст, 

стар общински имот актуван 

с акт за държавна 

собственост

62

62 / 23.11.1998 г. вписан с 

вх. рег. № 311 от 

10.03.2005 г., акт № 180, 

томІ, дело № 192/2005 г., 

партидна книга том 62

62 гр. Божурище, УПИ І, кв.46

гр. Божурище, УПИ І с 

площ от 5340 кв.м., кв.46, 

масивна сграда - баня 

едноетажна със сутерен с 

ЗП 260 кв.м., конструкция 

монолитна, сграда - 

Павилионен тип с ЗП 57 

кв.м., конструкция метална 

с ограждащи панели тип 

Сандвич

X X

Под наем, договор за учредено 

право на ползване с Йоника 

Николова Краузе

X X
стар акт № 6/ 15.03.1969 г. 

и 347/ 23.03.1992 г.

Заповед № ДИ-419/ 

05.10.1998 г. на 

Обастен управител 

на Софийска обаст, 

имот изгр с общински 

средства, актуван като 

държавен

63 63 / 26.11.1998 г. 63
гр. Божурище, УПИ І, кв.23, 

бул. Европа

гр.Божурище,  част от УПИ 

І с площ от 980 кв.м., кв.23, 

и едноетажна сграда с 

покривна конструкция от 

дървен гредоред и ЗП 190 

кв.м.

X X
Ползва се от БКС - Божурище 

безвъзмездно
X X

стар акт № 20 / 15.04.1998 

г., нов АОС за сградата 

№465 /  

Указание на 

Строителството и 

разкватируването в 

БНА № С-4774/ 

12.11.1969 г. и 

Заповед № ДИ-415/ 

02.10.1998 г. на 

Обастен управител 

на Софийска обаст, 

Пползва се безвъзмездно от 

БКС - Божурище

64 64 / 13.01.1999 г. 64 Публична

Гробищен парк, път 

Божурище - Гурмазово, 

землище на с. Гурмазово 

Имот № 44

Нива от 40 000 .00 кв.м., 

местност Соленяко, имот 

№ 44 по съществуващи 

стари реални граници, 

преотреден за Гробищен 

парк с Решение КЗЗ-1/ 

30.01.1997 г. на МЗХП - 

Комисия за земеделските 

земи

X X X X X X

Решение № 02/ 

17.07.1997 г. на ПК 

Божурище и 

Решение КЗЗ-1 / 

30.01.1997 г., на 

основание чл.14, 

ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ

ТКЗС Божурище

65 65 / 28.01.1999 г. 65 Публична
с. Гурмазово, местност 

Мерата,  имот 104 - дере

Землище с. Гурмазово, 

местност Мерата,  имот 

104 - дере, 22 500 кв.м. 

зем.земя, отредена за 

общинско сметище, от 

които 14190 кв.м. дере и 

8310 кв.м. пътища и други

X X X X X X

Решение № 02/ 

20.01.1999 г. на ПК 

Божурище и 

Решение № КЗЗ-1/ 

30.01.1997 г. на 

МЗХП Комисия за 

земеделските земи

Община Божурище, кметство 

Гурмазово



66 66 / 13.01.1999 г. 66 гр. Божурище, УПИ І, кв.23

28900/45740 ид. части от 

УПИ І, кв. 23, гр.Божурище, 

магазин с РЗП 107.96 кв.м. 

сграда стоманен скелет и 

готови сглобяеми 

плоскости

X X

Договор за право на строеж от 

09.05.1994 г. на Църковно 

настоятелство - 200 кв.м.,                                                      

Право на безвъзмездно ползване 

съгласно договор от 01.02.1993 г. за 

сътрудничество и взаимопомощ до 

01.02.2003 г. за магазин

X

Премахната сграда 

магазин с площ 107.96 

кв.м. на основание 

Заповед № РД-296/ 

26.11.2010 г.

X
чл.2, ал.2, т.5, чл.2, 

ал.1, т.5 от ЗОС
неустановен

67 67 / 13.01.1999 г. 67 гр. Божурище, УПИ І, кв.19

13685/ 24000 кв.м. 

идеални части от УПИ І, 

кв.19, изентични с УПИ І, 

кв.58 по стар и отменен 

план от 1967 г.

X X X X X
стар акт № 204/ 05.05.1981 

г.

чл.156, ал.3 от 

ППЗДС

Областен управител на 

Софийска област

68 68 / 13.01.1999 г. 68 гр. Божурище, УПИ І, кв.19

10315/ 24000 кв.м. 

идеални части от УПИ І, 

кв.19

X X X X X

съставени нови АОС №№ 

125-129/ 2000 г. и №№ 136-

138/ 2000 г.

чл.2, ал.2, т.5, чл.2, 

ал.1, т.5 от ЗОС
неустановен

69 69 / 04.02.1999 г. 69 гр. Божурище, УПИ І, кв.33
гр. Божурище, УПИ І с 

площ 8740 кв.м., кв.33
X X X X X

съставени нови актове 

№№204 и 205/ 2000 г. и 

267/ 2001 г.

чл.2, ал.2, т.5, чл.2, 

ал.1, т.5 от ЗОС
неустановен

70 70 / 26.03.1999 г. 70 гр. Божурище, УПИ ІІ, кв.35

сграда - Котелна централа 

с ЗП 54 кв.м. на един етаж, 

монолитна построена 1996 

г.

X X X X X X

чл.2, ал.2, т.2 от 

ЗОС, Протокол 

обр.16 от 

15.11.1996 г. и 

Решение № 

67/18.11.1996 г.

Община Божурище нов 

строеж

71 71 / 05.04.1999 г. 71 гр. Божурище, УПИ І, кв.35

гр. Божурище, УПИ І с 

площ 17695 кв.м., кв.35, 

състояща се от зелени 

площи и паркинги

X X

Отстъпено право на строеж със ЗП 

13 кв.м. и РЗП 26 кв.м. за 

построяване на тераси на 1 и 2 етаж 

на вх.А към жилищен блок на бул. 

Европа №5 на Митра Асенова 

Димитрова и Едрен Евтимов 

Алексов                                                          

Отстъпено право на строеж  за 69 

кв.м. на Ангелина Алексова с 

договор от 11.05.2001 г.                                          

Отстъпено право на строеж за 69 

кв.м. на Илия Козарев с договор от 

30.01.2001 г.                                                               

Отстъпено право на строеж за 69 

кв.м. на Румяна Тодорова с договор 

от 05.02.2001 г.                                                               

Отстъпено право на строеж за 69 

кв.м. на Александър Лесничков с 

договор от 26.01.2001 г.

X X X
чл.2, ал.2, т.5  от 

ЗОС
неустановен

72 72 / 05.04.1999 г. 72 Публична
гр. Божурище, УПИ ІІ, кв.35, 

ОДЗ 2 Детелина

гр. Божурище, УПИ ІІ с 

площ 4915 кв.м., кв.35, 

двуетажна масивна сграда 

сЗП - 735 кв.м., година на 

построяване 1977 г.

X X X X X X
чл.3, ал.2, т.2  от 

ЗОС
Община Божурище

73 73 / 25.06.1999 г. 73 Публична

гр. Божурище, УПИ ІХ, кв.10, 

СОУ Летец Христо 

Топракчиев, начален курс на 

обучение

гр.Божурище, УПИ ІХ с 

площ 5105 кв.м., кв.10, 

СОУ Летец Христо 

Топракчиев, начален курс 

на обучение, двуетажна 

масивна сграда с ЗП 880 

кв.м.

X X X X X X

Писмо № 08-00-149/ 

01.06.1999 г. на 

МОН и чл.3, ал.2  от 

ЗОС

държавна



74 74 / 15.07.1999 г. 74
гр. Божурище, УПИ ІІ общ., 

кв. 2

гр.Божурище, УПИ ІІ общ. 

с площ от 420 кв.м., кв. 2, 

отреден за жилищна 

сграда № 11, УПИ ІІ общ., 

кв.2 е идентичен с УПИ ІІІ-

9605, кв.2

X X

Отстъпено право на строеж на 

Костадин Николов Попов за ж.с. 

№11 с РЗП 394 кв.м. с договор от 

05.12.1994 г. и допълнение от 

13.01.1997 г.                                                      

Отнето ПС на Костадин Попов със 

Заповед № 97/ 05.04.2004 г. 

продажба

Продаден УПИ ІІІ 9605, 

общ., кв.2 с площ от 420 

кв.м. с договор за покупко 

продажба от 16.08.2004 г. 

и Заповед № 261/ 

29.07.2004 г. от кмета на 

Община Божурище на 

Любомир Василев Венков

стар акт АОС №2/ 

03.02.1997 г.                    

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

основание Заповед № 292/ 

18.08.1994 г. и предаден на 

Любомир Василев Венков

чл.59 ЗОС Община Божурище

75 75 / 15.07.1999 г. 75
гр. Божурище, УПИ ІІІ общ., 

кв. 2

гр.Божурище, УПИ ІІІ общ. 

с площ от 322 кв.м., кв. 2, 

отреден за жилищна 

сграда № 10, УПИ ІІІ общ., 

кв.2 е идентичен с УПИ ІV-

9605, кв.2

X X

Отстъпено право на строеж на 

Веселина Михайлова Димитрова за 

ж.с. №10 с РЗП 180 кв.м. с договор 

от 05.12.1994 г.                                                                                

Отнето ПС на Веселина Михайлова 

Димитрова със Заповед № 96/ 

05.04.2004 г. 

продажба

Продаден УПИ ІV 9605, 

общ., кв.2 с площ от 322 

кв.м. с договор за покупко 

продажба от 16.08.2004 г. 

и Заповед № 263/ 

29.07.2004 г. от кмета на 

Община Божурище на 

Любомир Василев Венков

стар акт АОС №2/ 

03.02.1997 г.                    

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

основание Заповед № 291/ 

18.08.1994 г. и предаден на 

Любомир Василев Венков

чл.59 ЗОС Община Божурище

76 76 / 15.07.1999 г. 76
гр. Божурище, УПИ ІV общ., 

кв. 2

гр.Божурище, УПИ ІV общ. 

с площ от 298 кв.м., кв. 2, 

отреден за жилищна 

сграда № 9, 

X X

Отстъпено право на строеж на 

Васил Стоянов Димитров за ж.с. №9 

с РЗП 246 кв.м. с договор от 

05.05.1997 г.                                                                                

X X
стар акт АОС №2/ 

03.02.1997 г.                    
чл.59 ЗОС Община Божурище

77 77 / 15.07.1999 г. 77
с. Гурмазово, местност 

Чешма, имот № 000095

Охранителна зона А с 

площ 814 кв.м. водоем 100 

куб.м

X X X X X
чл.2, ал.1, т.2  от 

ЗОС
Община Божурище

78 78 / 16.07.1999 г. 78
гр. Божурище, УПИ V общ., 

кв. 2

гр.Божурище, УПИ V общ. 

с площ от 410 кв.м., кв. 2, 

отреден за жилищна 

сграда № 8, 

X X

Отстъпено право на строеж на 

Калин Димов Калайджиев за ж.с. 

№8 с РЗП 306 кв.м. с договор от 

31.07.1989 г.  И договор от 

29.03.1995 г.                                                                            

X X
стар акт АОС №2/ 

03.02.1997 г.                    
чл.59 ЗОС Община Божурище

79 79 / 16.07.1999 г. 79
гр. Божурище, УПИ VІ общ., 

кв. 2

гр.Божурище, УПИ VІ общ. 

с площ от 370 кв.м., кв. 2, 

отреден за жилищна 

сграда № 7, 

X X

Продадена застроената част от 98.6 

кв.м. под жил. сграда №7 на 

Ванелия Кирилова Мавродиева с 

договор за покупко продажба от 

07.01.1998 г. с кмета на Община 

Божурище                          

Продадени 271.40/ 370 ид. части от 

УПИ VІ-общ, кв.2 на Юлиян 

Цветанов Огнянов с договор от 

26.11.2001 г.                                                                           

X

Продадена застроената 

част от 98.6 кв.м. под 

жил. сграда №7 на 

Ванелия Кирилова 

Мавродиева с договор за 

покупко продажба от 

07.01.1998 г. с кмета на 

Община Божурище                          

Продадени 271.40/ 370 

ид. части от УПИ VІ-общ, 

кв.2 на Юлиан Цветанов 

Огнянов с договор от 

26.11.2001 г.                                                                           

стар акт АОС №2/ 

03.02.1997 г.                   

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

Основание Заповед № 

101/01.04.2002 г. и 

предаден на Юлиан 

Цветанов Огнянов              

чл.59 ЗОС Община Божурище

80 80 / 19.07.1999 г. 80
гр. Божурище, УПИ VІІ общ., 

кв. 2

гр.Божурище, УПИ VІІ общ. 

с площ от 307 кв.м., кв. 2, 
X X

Отстъпено право на строеж на 

Ваньо Любомиров Тодоров за  РЗП 

180 кв.м. с договор от 04.08.1989 г.                               

X

Продаден на Ваньо 

Любомиров Тодоров с 

договор от 25.04.2001 г.

стар акт АОС №2/ 

03.02.1997 г.                    

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост 

със Заповед № 

169/27.04.2001 г. и 

предаден на Ваньо 

Любомиров Тодоров                  

чл.59 ЗОС Община Божурище

81

81 / 19.07.1999 г., вписан с 

вх. рег.№ 1253 от 

22.07.2005 г., акт № 31, 

том V, дело № 897/ 2005 

г., партидна книга том 62 

81
гр. Божурище, УПИ VІІІ общ., 

кв. 2

гр.Божурище, УПИ VІІІ 

общ. с площ от 390 кв.м., 

кв. 2, по нов ЗРП УПИ ІХ-

978,общ, кв.2

X X

Отстъпено право на строеж на 

Давидко Димитров Дойчев за 

жилищна сграда №5  РЗП 180 кв.м. 

с договор от 01.09.1989 г.                               

продажба

Продаден УПИ ІХ- 978, 

общ, кв.2  с площ от 390 

кв.м. съгласно Заповед 

№ 226/29.07.2005 г. на 

Кмета на Община 

Божурище и договор за 

покупко продажба от 

09.08.2005 г. на Давидко 

Димитров Дойчев

стар акт АОС №2/ 

03.02.1997 г.                    

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост 

със Заповед № 

233/09.08.2005 г. и 

предаден на Давидко 

Димитров Дойчев   

чл.59 ЗОС Община Божурище

82 82 / 19.07.1999 г. 82
гр. Божурище, УПИ ІХ общ., 

кв. 2

гр.Божурище, УПИ ІХ общ. 

с площ от 408 кв.м., кв. 2, 

отреден за жилищна 

сграда № 1, 

X X

Отстъпено право на строеж на Иван 

Гочев Ивановза ж.с. №1 с РЗП 220 

кв.м. с договор от 30.06.1989 г.                                                                      

X X
стар акт АОС №2/ 

03.02.1997 г.                    
чл.59 ЗОС Община Божурище



83
83 / 19.07.1999 г.  Липсва 

акта
83

гр. Божурище, УПИ Х общ., 

кв. 2

гр.Божурище, УПИ Х общ. 

с площ от 230 кв.м., кв. 2, 

отреден за жилищна 

сграда № 2, 

X X

Отстъпено право на строеж на 

Веселин Гущеров ж.с. №2 с РЗП 

180 кв.м. с договор от 24.09.1989 г.                                                                      

X X
стар акт АОС №2/ 

03.02.1997 г.                    
чл.59 ЗОС Община Божурище

84 84 / 19.07.1999 г. 84
гр. Божурище, УПИ ХІ общ., 

кв. 2

гр.Божурище, УПИ ХІ общ. 

с площ от 470 кв.м., кв. 2, 

отреден за жилищна 

сграда № 3, 

X X

Отстъпено право на строеж на 

Росен Петров Стефанов ж.с. №3 с 

РЗП 220 кв.м. с договор от 

24.07.1989 г.                                                                      

X X
стар акт АОС №2/ 

03.02.1997 г.                    
чл.59 ЗОС Община Божурище

85 85 / 19.07.1999 г. 85
гр. Божурище, УПИ ХІІ общ., 

кв. 2

гр.Божурище, УПИ ХІІ общ. 

с площ от 447 кв.м., кв. 2, 

отреден за жилищна 

сграда № 8, 

X X

Отстъпено право на строеж на 

Венцислав Първанов Кръстанов за 

ж.с. №8 с РЗП 240 кв.м. с договор 

от 17.07.1989 г.                                                                      

продажба

Продаден УПИ ХІІ - общ, 

кв.2 с площ от 447 кв.м. 

съгласно Заповед № 

291/20.11.2000 г. на 

кмета на Община 

Божурище и договор за 

покупко продажба от 

27.11.2000 г. на 

Венцислав Първанов 

Кръстанов

стар акт АОС №2/ 

03.02.1997 г.             

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост 

със Заповед № 324/ 

12.12.2000 г. и предаден на 

Венцислав Кръстанов                

чл.59 ЗОС Община Божурище

86 86 / 19.07.1999 г. 86
гр. Божурище, УПИ ХІІІ общ., 

кв. 2

гр.Божурище, УПИ ХІІІ 

общ. с площ от 257 кв.м., 

кв. 2, отреден за жилищна 

сграда № 9, 

X X

Отстъпено право на строеж на 

Аспарух Станоев Николов ж.с. №9 с 

РЗП 180 кв.м. с договор от 

17.07.1989 г.                                                                      

продажба

Продаден УПИ ХІV-

981,общ, кв.2 с площ от 

257 кв.м. съгласно 

Заповед № 68/ 

31.03.2003 г. на кмета на 

Община Божурище и 

договор за покупко 

продажба от 02.04.2003 г. 

на Аспарух Станоев 

Николов

стар акт АОС №2/ 

03.02.1997 г.           Отписан 

от актовите книги за 

общинска собственост на 

основание Заповед № 77/ 

08.04.2003 г.  И предаден 

на Аспарух Станоев 

Николов                  

чл.59 ЗОС Община Божурище

87 87 / 19.07.1999 г. 87
гр. Божурище, УПИ ХІV 

общ., кв. 2

гр.Божурище, УПИ ХІV 

общ. с площ от 283 кв.м., 

кв. 2, отреден за жилищна 

сграда № 10, 

X X

Отстъпено право на строеж на Иван 

Димитров Боцев за  ж.с. №10 с РЗП 

180 кв.м. с договор от 17.07.1989 г.                                                                      

X X
стар акт АОС №2/ 

03.02.1997 г.                    
чл.59 ЗОС Община Божурище

88 88 / 19.07.1999 г. 88
гр. Божурище, УПИ ХV общ., 

кв. 2

гр.Божурище, УПИ ХV 

общ. с площ от 459 кв.м., 

кв. 2, отреден за жилищна 

сграда № 11, 

X X

Отстъпено право на строеж на 

Косена Петрова Ваклинова и 

Марияна Младенова Варадинова за 

ж.с. №11 с РЗП 240 кв.м. с договор 

от 15.05.1990 г.                                                                      

X X

стар акт АОС №2/ 

03.02.1997 г.          Съставен 

нов АОС 424/ 2004 г.               

чл.59 ЗОС Община Божурище

89 89 / 20.07.1999 г. 89 гр. Божурище, УПИ ХVІ, кв. 2

гр.Божурище, УПИ ХVІ 

общ. с площ от 2630  кв.м., 

кв. 2, отреден за 

озеленяване и детска 

площадка

X X X X X
стар акт АОС №2/ 

03.02.1997 г.          
чл.59 ЗОС Община Божурище

90 90 / 15.07.1999 г. 90 гр. Божурище, УПИ І, кв. 2

гр.Божурище, УПИ І с 

площ от 312  кв.м., кв. 2, 

отреден за автоспирка

X X X X X
стар акт АОС №2/ 

03.02.1997 г.                     
чл.59 ЗОС Община Божурище

91 91 / 28.07.1999 г. 91
гр. Божурище, УПИ І общ., 

кв. 4

гр.Божурище, УПИ І общ. с 

площ от 297 кв.м., кв. 4, 

отреден за жилищна 

сграда № 11, 

X X

Отстъпено право на строеж на Асен 

Тошев Симов за ж.с. №11 с РЗП 287 

кв.м. с договор от 24.08.1988 г. и 

договор от 06.08.1996 г. - 

нереализирано                                                            

Отстъпено право на строеж с 

договор от 05.09.2003 г. на Христо 

Димитров Дончев                                                                      

X X
стар акт АОС №3/ 

03.02.1997 г.    
чл.59 ЗОС Община Божурище

92 92 / 28.07.1999 г. 92
гр. Божурище, УПИ ІІ общ., 

кв. 4

гр.Божурище, УПИ ІІ общ. 

с площ от 138 кв.м., кв. 4, 

отреден за жилищна 

сграда № 12 югозападен 

близнак 

X X

Продадедена 60 кв.м.  Застроена 

площ за жилищна сграда №12 

югозападен близнак с договор от 

05.05.1998 г. на Евгения Христова 

Панайотова

продажба

Продаден на Евгения 

Христова Панайотова 

УПИ ІV-954,общ., кв.4 на 

основание Заповед № 

244/28.08.2003 г. и 

договор за покупко - 

продажба от 29.01.2004 г.

стар акт АОС №3/ 

03.02.1997 г.                  

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост 

138 кв.м., УПИ ІV-954, общ., 

кв.4 , на основание Заповед 

№ 69/17.03.2005 г. 

предаден на Евгения 

Христова Панайотова 

чл.59 ЗОС Община Божурище



93 93 / 28.07.1999 г. 93
гр. Божурище, УПИ ІІІ общ., 

кв. 4

гр.Божурище, УПИ ІІІ общ. 

с площ от 140 кв.м., кв. 4, 

отреден за жилищна 

сграда № 12 

североизточен близнак, 

X X

Продадедена 60 кв.м.  Застроена 

площ за жилищна сграда №12 

североизточен близнак с договор от 

18.03.1998 г. на Димитър Кирилов 

Митов

X съсобствен
стар акт АОС №3/ 

03.02.1997 г.      
чл.59 ЗОС Община Божурище

94

94 / 28.07.1999 г.   Вписан 

с вх.рег. № 4 от 

15.01.2008 г., акт №3, том 

І, дело №3/2008 г., 

патидна книга том 62

94
гр. Божурище, УПИ ІV общ., 

кв. 4

гр.Божурище, УПИ ІV общ. 

с площ от 140 кв.м., кв. 4, 

отреден за жилищна 

сграда № 13, идентичен с 

УПИ VІ-1004, кв.4,  на 

основание Заповед № 300-

4-22/ 02.04.2002 г.

1088,20 лв. X

Отстъпено право на строеж на 

Силвио Младенов Тодоров за ж.с. 

№13 с РЗП 140 кв.м. с договор от 

06.09.1988 г.                              

продажба

Продаден 145 кв.м. площ 

на целия УПИ VІ-1004, 

кв.4 на основание 

Заповед № РД-38/ 

30.01.2008 г. и договор за 

покупко продажба от 

05.02.1998 г. на Силвио 

Младенов Тодоров

стар акт АОС №3/ 

03.02.1997 г.                  

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост 

145 кв.м., УПИ VІ-1004, 

общ., кв.4 , на основание 

Заповед № РД - 

49/106.02.2008 г. на кмета 

на Община Божурище и 

предаден на Силвио 

Младенов Тодоров

чл.59 ЗОС Община Божурище

95 95 / 28.07.1999 г. 95
гр. Божурище, УПИ V общ., 

кв. 4

гр.Божурище, УПИ V общ. 

с площ от 206 кв.м., кв. 4, 

отреден за жилищна 

сграда № 14, 

X X

Отстъпено право на строеж на 

Константин Иванов Маринов за ж.с. 

№14 с РЗП 372 кв.м. с договор от 

10.01.1995 г. и договор от 

15.05.1995 г.                                                                      

продажба

Продаден на Константин 

Иванов Маринов със 

Заповед № 53/ 02.03.200 

г. на кмета на Община 

Божурище и договор за 

покупко продажба от 

11.04.2000 г.

стар акт АОС №3/ 

03.02.1997 г.       Отписан от 

актоните книги за общинска 

собственост на основание 

Заповед № 199/ 

03.08.2000г. На кмета на 

Община Божурище и 

предаден на Константин 

Иванов Маринов

чл.59 ЗОС Община Божурище

96 96 / 28.07.1999 г. 96
гр. Божурище, УПИ VІ общ., 

кв. 4

гр.Божурище, УПИ VІ общ. 

с площ от 220 кв.м., кв. 4, 

отреден за жилищна 

сграда № 15, 

X X

Продадена 99.90 кв.м. застроена 

площ за жилищна сграда № 15 на н-

ци на Иван Василв Стоев и Ромил 

Иванов Стоев с договор за покупко 

продажба от 02.06.1998 г.

X съсобствен
стар акт АОС №3/ 

03.02.1997 г.     
чл.59 ЗОС Община Божурище

97 97 / 28.07.1999 г. 97
гр. Божурище, УПИ VІІ общ., 

кв. 4

гр.Божурище, УПИ VІІ общ. 

с площ от 294 кв.м., кв. 4, 

отреден за жилищна 

сграда № 16, 

X X

Отстъпено право на строеж на  

Владимир Кралчев Николов за ж.с. 

№16 с РЗП 303 кв.м. с договор от 

04.01.1995 г. и договор от 

28.12.1996 г.                                                                     

продажба

Продаден 339 кв.м. площ 

на целия УПИ ІХ -1004, 

общ., кв.4 с договор за 

покупко продажба от 

26.09.2002 г. на 

Владимир Кралчев 

Николов

стар акт АОС №3/ 

03.02.1997 г.                    

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

основание Заповед № 

162/30.06.2003 г. на кмета 

на Ощина Божурище и 

предаден на Владимир 

Кралчев Николов     

чл.59 ЗОС Община Божурище

98 98 / 28.07.1999 г. 98
гр. Божурище, УПИ ХХХV 

общ., кв. 4

гр.Божурище, УПИ ХХХV 

общ. с площ от 451 кв.м., 

кв. 4, отреден за жилищна 

сграда № 17, 

X X

Отстъпено право на строеж 

наВесела Христова Златкова за ж.с. 

№17 с РЗП 80 кв.м. с договор от 

28.02.1994 г.                             

продажба

Продаден на Весела 

Христова Златкова със 

Заповед № 

133/30.05.2000 г. на 

Кмета на Община 

Божурище и договор за 

покупко продажба от 

24.07.2000 г.

стар акт АОС №3/ 

03.02.1997 г.                

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

основание Заповед № 198 / 

03.08.2000 г. на кмета на 

Община Божурище и 

предаден на Весела 

Христова Златкова

чл.59 ЗОС Община Божурище

99 99 / 28.07.1999 г. 99
гр. Божурище, УПИ ХХХVІ 

общ., кв. 4

гр.Божурище, УПИ ХХХVІ 

общ. с площ от 192 кв.м., 

кв. 4, отреден за жилищна 

сграда № 18, 

X X

Отстъпено право на строеж на 

Симеон Александров Симеонов за 

ж.с. №18 с РЗП 278.64 кв.м. с 

договор от 14.04.1995 г.                                                            

продажба

Продаден на Симеон 

Александров Симеонов 

съгласно Заповед № 

239/19.09.2000 г. На 

Кмета на ОБщина 

Божурище и договор за 

покупко продаба от 

12.10.2000 г.

стар акт АОС №3/ 

03.02.1997 г.               

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

основание Заповед № 91/ 

20.02.2001 г. и предден на 

Симеон Александров 

Симеонов   

чл.59 ЗОС Община Божурище



100 100 / 29.07.1999 г. 100
гр. Божурище, УПИ ХХХVІІ 

общ., кв. 4

гр.Божурище, УПИ ХХХVІІ 

общ. с площ от 151 кв.м., 

кв. 4, отреден за жилищна 

сграда № 18,югоизточен 

близнак 

X X

Отстъпено право на строеж на 

Радослав Димитров Игнатов за ж.с. 

№18 югоизточен близнак с РЗП 120 

кв.м. с договор от 10.03.1988 г.                                                         

продажба

Продаден 138.00 кв.м. 

площ на целия УПИ ХІІ-

1004,общ,кв.4 на 

Радослав Димитров 

Игнатов на основание 

Заповед № 

446/30.12.2003 г. на 

кмета на Община 

Божурище и договор за 

покупко - продажба от 

30.12.2003 г.

стар акт АОС №3/ 

03.02.1997 г.             

Отписан от актовите книги 

за общинскасобственост на 

основание Заповед № 

02/06.01.2004 г. на кмета на 

Община Божурище и 

предаден на Радослав 

Димитров Игнатов

чл.59 ЗОС Община Божурище

101 101 / 29.07.1999 г. 101
гр. Божурище, УПИ ХХХVІІІ 

общ., кв. 4

гр.Божурище, УПИ ХХХVІІІ 

общ. с площ от 245 кв.м., 

кв. 4, отреден за жилищна 

сграда № 19, 

X X

Отстъпено право на строеж на 

Райна Петрова Найденова за ж.с. 

№19 с РЗП 368 кв.м. с договор от 

25.01.1995 г.  И договор от 

08.05.1995 г. 

продажба

Продаден 264 кв.м. площ 

на целия УП|И ХІІІ-1004, 

общ., кв.4 на Мая 

Красимирова Найденова 

на основание Заповед № 

284/23.08.2002 г. на 

кмета на Община 

ожурище и дагавар за 

покупко .-продажба от 

15.10.2002 г.

стар акт АОС №3/ 

03.02.1997 г.                      

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

основание Заповед № 392/ 

28.11.2002 г. на кмета на 

Община Божурище и 

предаден на Мая 

Красимирова Найденова

чл.59 ЗОС Община Божурище

102 102 / 29.07.1999 г. 102
гр. Божурище, УПИ ХХХІІ 

общ., кв. 4

гр.Божурище, УПИ ХХХІІ 

общ. с площ от 361 кв.м., 

кв. 4, отреден за жилищна 

сграда № 20, 

X X

Отстъпено право на строеж на 

Кирил Атанасов Дахминов за ж.с. 

№20 с РЗП 170 кв.м. с договор от 

23.01.1995 г. нереализирано в 5 

годишния срок

продажба

Продаден 364 кв.м. площ 

на целия УПИ ХІV-1004, 

общ., кв.4 на Диана 

Малинова Иванова на 

основание Заповед № 

142/16.06.2003 г. и 

договор за покупко 

продажба от 16.06.2003 г.

стар акт АОС №3/ 

03.02.1997 г.          Отписан 

от актовите книги за 

общинска собственост на 

основание Заповед № 146/ 

17.06.2003 г. на кмета на 

Община Божурище и 

предаден на Диана 

Малинова Иванова

чл.59 ЗОС Община Божурище

103 103 / 29.07.1999 г. 103
гр. Божурище, УПИ ХХХІ 

общ., кв. 4

гр.Божурище, УПИ ХХХІ 

общ. с площ от 291 кв.м., 

кв. 4, отреден за жилищна 

сграда № 129, 

X X

Отстъпено право на строеж на 

Росен Георгиев Боцев за ж.с. №29 с 

РЗП 380 кв.м. с договор от 

02.12.1994 г. и договор от 

16.05.1996 г. 

продажба

Продаден на Росен 

Георгиев Боцев на 

основание Заповед № 

56/07.03.2000 г. и 

договор за покупко 

продажба от 20.04.2000 г.

стар акт АОС №3/ 

03.02.1997 г.          Отписан 

от актовите книги за 

общинска собственост и 

предаден на Росен 

Георгиев Боцев

чл.59 ЗОС Община Божурище

104 104 / 29.07.1999 г. 104
гр. Божурище, УПИ ХХХІІІ 

общ., кв. 4

гр.Божурище, УПИ ХХХІІІ 

общ. с площ от 552 кв.м., 

кв. 4, отреден за жилищна 

сграда № 21, 

X X

Отстъпено право на строеж на 

Христо Димитров Йонков за ж.с. 

№21 с РЗП 250 кв.м. с договор от 

30.09.1987 г.

продажба

Продаден на Христо 

Димитров Йонков с 

договор за покупко 

продажба от 11.07.2003 

г., УПИ ХV-1006,общ., 

кв.4

стар акт АОС №3/ 

03.02.1997 г.         Отписан 

от актовите книги за 

общинска собственост на 

Основани Заповед № 

280/16.09.2003 г. на кмета 

на Община Божурище и 

предаден на Христо 

Димитров Йонков

чл.59 ЗОС Община Божурище

105 105 / 29.07.1999 г. 105
гр. Божурище, УПИ ХХХІV 

общ., кв. 4

гр.Божурище, УПИ ХХХІV 

общ. с площ от 661 кв.м., 

кв. 4, отреден за жилищна 

сграда № 22, 

X X

Отстъпено право на строеж на 

Владимир Димов Наумов за ж.с. 

№22 с РЗП 250 кв.м. с договор от 

29.09.1987 г.                                 

продажба

Продаден 590 кв. м. площ 

на целия УПИ ХVІ-

1006,общ, кв.4 на 

Владимир Димитров 

Наумов на основание 

Заповед № 20/03.02.2003 

г. на кмета на Община 

Божурище и доовор за 

покупко продажба от 

10.09.2003 г.

стар акт АОС №3/ 

03.02.1997 г.             

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

основание Заповед № 

289/23.09.2003 г. на кмета 

на Община Божурище и 

предаден на Владимир 

Димитров Наумов

чл.59 ЗОС Община Божурище

106 106 / 29.07.1999 г. 106
гр. Божурище, УПИ ХХХІХ 

общ., кв. 4

гр.Божурище, УПИ ХХХІХ 

общ. с площ от 255 кв.м., 

кв. 4, отреден за жилищна 

сграда № 23, 

X X

Отстъпено право на строеж на 

Васил Стойчев Колев за ж.с. №23 с 

РЗП 239 кв.м. с договор от 

10.07.1995 г. и договор от 

29.12.1995 г.                                                                    

X X
стар акт АОС №3/ 

03.02.1997 г.     
чл.59 ЗОС Община Божурище



107 107 / 30.07.1999 г. 107
гр. Божурище, УПИ ХХVІІ 

общ., кв. 4

гр.Божурище, УПИ ХХVІІ 

общ. с площ от 210 кв.м., 

кв. 4, отреден за жилищна 

сграда № 25, 

X X

Отстъпено право на строеж на 

Петър Благоев Славков за ж.с. №25 

с РЗП 357 кв.м. с договор от 

11.07.1995 г. и договор от 

23.04.1996 г.                                                                  

продажба

Продаден на Петър 

Благоев Славков на 

основание Заповед № 

131/ 30.05.2000г. На 

кмета на Община 

Божурище  договор за 

покупко продажба от 

03.07.200 г.

стар акт АОС №3/ 

03.02.1997 г.      Отписан от 

актовите книги за общинска 

собственост на основание 

Заповед № 243/25.09.2000 

г. на кмета на Община 

ожурище и предаден на 

Петър Благоев Славков

чл.59 ЗОС Община Божурище

108 108 / 29.07.1999 г. 108
гр. Божурище, УПИ ХХVІ 

общ., кв. 4

гр.Божурище, УПИ ХХVІ 

общ. с площ от 197 кв.м., 

кв. 4, отреден за жилищна 

сграда № 24, 

X X

Отстъпено право на строеж на 

Калиен Методиев Иванчев и Йордан 

Методиев Иванчев за ж.с. №24 с 

РЗП 330 кв.м. с договор от 

02.01.1995 г. и договор от 

27.05.1997 г. погасена в полза на 

Община Божурище                                

продажба

Продадени 76 кв.м. с 

договор от 20.01.2003 г. 

на Петър Благоев 

Славков

стар акт АОС №3/ 

03.02.1997 г.       Отписан от 

актоните книги за общинска 

собственост на основание 

Заповед № 28/ 14.02.2003г. 

На кмета на Община 

Божурище и предаден на 

Петър Благоев Славков

чл.59 ЗОС Община Божурище

109 109 / 30.07.1999 г. 109
гр. Божурище, УПИ ХХVІІІ 

общ., кв. 4

гр.Божурище, УПИ ХХVІІІ 

общ. с площ от 528 кв.м., 

кв. 4, отреден за жилищна 

сграда № 26 и 27, 

X X

Отстъпено право на строеж на 

Желю Костов Господинов за ж.с. 

№26 с РЗП 200 кв.м. с договор от 

27.10.1988 г. и Красимир Григоров 

Гегусков за ж.с. № 27 с РЗП 180 

кв.м. с договор от 29.03.1988 г.                                                               

стар акт АОС №3/ 

03.02.1997 г.     
чл.59 ЗОС Община Божурище

110 110 / 30.07.1999 г. 110
гр. Божурище, УПИ ХХІХ 

общ., кв. 4

гр.Божурище, УПИ ХХІХ 

общ. с площ от 298 кв.м., 

кв. 4, отреден за жилищна 

сграда № 28, 

X X

Продадена застроената част от 

90.09 кв.м. под жил. сграда №28 на 

Валентин Момчев Йовчев с договор 

за покупко продажба от 08.01.1998 

г. 

продажба

Продаден  УПИ ХХІХ 

общ.,кв.4  на Валентин 

Момчев Йовчев на 

основание Заповед № 52/ 

02.03.2000 г. на кмета на 

Община Божурище и 

договор за покупко 

продажба от 06.03.2000 г.

стар акт АОС №3/ 

03.02.1997 г.         Отписан 

от актовите книги за 

общинска собственост на 

основание Заповед № 

79/22.03.2000 г. на кмета на 

Община Божурище и 

предаден на Валентин 

Момчев Йовчев

чл.59 ЗОС Община Божурище

111 111 / 30.07.1999 г. 111
гр. Божурище, УПИ ХХХ 

общ., кв. 4

гр.Божурище, УПИ ХХХ 

общ. с площ от 167 кв.м., 

кв. 4, отреден за жилищна 

сграда № 28а, 

X X

Отстъпено право на строеж на 

Андрей Йорданов Стоянов за жил. 

сграда №28а с РЗП 217 кв.м.  с 

договор от 10.07.1995 г. и договор 

от 29.12.1995 г. 

X

С ЧИ одобрено със 

Заповед № 300 -4 - 22/ 

02.04.2002 г. и решение 

№ 20/ 07.06.2002 г. на 

Об.Съвет- Божурище 

УПИ VVVобщ. Се 

унищожава и 38 кв.м. се 

придават към УПИ ХХІ-

1006, общ.съвпадащ с 

УПИ ХХХІ общ. и 129 кв-м- 

се придават към УПИ ХХ-

1006, общ. съвпадащ с 

УПИ ХХІХобщ.

стар акт АОС №3/ 

03.02.1997 г.         
чл.59 ЗОС Община Божурище

112 112 / 02.08.1999 г. 112

с. Храбърско, местност 

Лазаров камък, имот 

1020001 по плана за 

земеразделяне

С Храбърско, местност 

Лазаров камък, имот 

1020001 по плана за 

земеразделяне, с площ от 

233,420 дка седма 

категория

X X X X X X

Решение № 10 / 

14.08.1998 г. на ПК 

Божурище, чл.14, 

ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ и 

скица № 

51/30.07.1999 г.

Кметство Храбърско



113 113 / 03.08.1999 г. 113
гр. Божурище, УПИ І общ., 

кв.85 

гр. Божурище, УПИ І общ. 

с площ от 436 кв.м., кв.85 

отреден за жил. сграда № 

4

X X

Отстъпено право на строеж за жил. 

сграда № 4 с РЗП 220 кв. м. на 

Кирил Рашков Гоцев с договор от 

08.06.1988 г.

продажба

Продаден на Кирил 

Рашков Гоцев с договор 

за покупко продажба от 

20.04.2001 г. и Заповед 

№ 158/ 17.04.2001 г.

стар акт АОС №3/ 

03.02.1997 г.             

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

основание Заповед № 

168/24.04.2001 г. на кмета 

на Община Божурище и 

предаден на Кирил Рашков 

Гоцев

чл.59 ЗОС Община Божурище

114 114 / 03.08.1999 г. 114
гр. Божурище, УПИ ІІ общ., 

кв.85

гр. Божурище, УПИ ІІ общ. 

с площ от 372 кв.м., кв.85 

отреден за жил. сграда № 

5

X X

Отстъпено право на строеж за жил. 

сграда № 5 с РЗП 180 кв. м. на 

Евгени Каменов Генов с договор от 

20.10.1988 г.

продажба

Продаден на Евгени 

Каменов Генов с договор 

за покупко продажба от 

20.10.2000 г. и Заповед 

№ 191/ 26.07.2000 г.

стар акт АОС №3/ 

03.02.1997 г.             

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

основание Заповед № 

281/08.11.2000 г. на кмета 

на Община Божурище и 

предаден на Кирил Рашков 

Гоцев. Препродаден на 

Пламен Василев Петков с 

н.а. №138, том ІІ, дело № 

526/2000 г.  от 26.10.2000 г.

чл.59 ЗОС Община Божурище

115 115 / 03.08.1999 г. 115
гр. Божурище, УПИ ІІІ общ., 

кв.85

гр. Божурище, УПИ ІІІ общ. 

с площ от 384 кв.м., кв.85 

отреден за жил. сграда № 

6

X X

Отстъпено право на строеж за жил. 

сграда № 6 с РЗП 200 кв. м. на 

Николай Радков Спасенов с договор 

от 31.10.1988 г.

X X
стар акт АОС №3/ 

03.02.1997 г.             
чл.59 ЗОС Община Божурище

116 116 / 03.08.1999 г. 116
гр. Божурище, УПИ ІV общ., 

кв.85

гр. Божурище, УПИ ІV общ. 

с площ от 370 кв.м., кв.85 

отреден за жил. сграда № 

7

X X

Отстъпено право на строеж за жил. 

сграда № 7 с РЗП 160 кв. м. на 

Георги Китанов Гълъбов с договор 

от 24.01.1995 г. погасено в полза на 

Община Божурище

продажба

Продаден на Вълко 

Константинов Вълков с 

договор запокупко 

продажба от 30.10.2003 г. 

и Заповед  

372/29.10.2003 г.

стар акт АОС №3/ 

03.02.1997 г.             

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

основание Заповед № 380/ 

05.11.2003 г. на кмета на 

Община Божурище и 

предаден на Вълко 

Константинов Вълков        

чл.59 ЗОС Община Божурище

117 117 / 03.08.1999 г. 117
гр. Божурище, УПИ V общ., 

кв.85

гр. Божурище, УПИ V общ. 

с площ от 348 кв.м., кв.85 

отреден за жил. сграда № 

8

X X

Отстъпено право на строеж за жил. 

сграда № 8 с РЗП 548 кв. м. на Янко 

Стоянов Шумков с договор от 

02.01.1995 г. и договор от 

12.06.1995 г. 

X X
стар акт АОС №3/ 

03.02.1997 г.             
чл.59 ЗОС Община Божурище

118 118 / 04.08.1999 г. 118
гр. Божурище, УПИ VІ общ., 

кв.85

гр. Божурище, УПИ ІV общ. 

с площ от 314 кв.м., кв.85 

отреден за жил. сграда № 

9

X X

Отстъпено право на строеж за жил. 

сграда № 9 с РЗП 360 кв. м. на 

Красимир Иванов Боцев с договор 

от 11.04.1995 г. и договор от 

05.10.1998 г. 

X X
стар акт АОС №3/ 

03.02.1997 г.              
чл.59 ЗОС Община Божурище

119 119 / 04.08.1999 г. 119
гр. Божурище, УПИ VІІ общ., 

кв.85

гр. Божурище, УПИ VІІ 

общ. с площ от 393 кв.м., 

кв.85 отреден за жил. 

сграда № 10

X X

Отстъпено право на строеж за жил. 

сграда № 10 с РЗП 438 кв. м. на 

Илиян Иванов Начевски с договор 

от 20.01.1995 г. и договор от 

30.03.1999 г.

продажба

Продаден на Илиян 

Иванов Начевски  с 

договор за покупко 

продажба от 01.11.2002 г. 

и Заповед № 350/ 

28.10.2002 г.

стар акт АОС №3/ 

03.02.1997 г.             

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

основание Заповед № 

399/09.12.2002 г. на кмета 

на Община Божурище и 

предаден на Илиян Иванов 

Начевски, УПИ VІІ - 9606, 

общ. целия от 375 кв.м.

чл.59 ЗОС Община Божурище



120 120 / 08.09.1999 г. 120 Публична

гр. Божурище, УПИ І, кв.52, 

отреден за детски дом и 

ясли

гр. Божурище, УПИ І с 

площ от 5755 кв.м., кв.52 

заедно с двуетажна 

масивна сграда със ЗП 

340 кв.м. и едноетажна 

масивна сграда със ЗП - 

130 кв.м.

X X X X X Стар акт № 19/17.03.1969 г.

Заповед № ДИ-289/ 

23.08.1999 г. на 

Областен управител 

на Софийска област

държавна

121 121 / 08.09.1999 г. 121 Публична
с. Гурмазово, УПИ VІІІ-142, 

кв. 10

с.Гурмазово, УПИ VІІІ-142 

с площ от 2550 кв.м., кв. 

10, заедно с едноетажна 

масивна училищна сграда 

със ЗП 260 кв.м. 

X X X X X

Стар акт № 87/18.04.1969 г.                     

Нов АОС № 538/17.08.2006 

г.

Заповед № ДИ-285/ 

23.08.1999 г. на 

Областен управител 

на Софийска област

държавна

122 122 / 08.09.1999 г. 122 Публична с. Пожарево, УПИ І, кв. 19

с.Пожарево, УПИ І с площ 

от 6500 кв.м., кв. 19, 

заедно с масивна 

едноетажна сграда - 

училище със ЗП 470 кв.м.

X X X X X
Стар акт № 78/18.04.1969 г.                     

Нов АОС № 397

Заповед № ДИ-287/ 

23.08.1999 г. на 

Областен управител 

на Софийска област

държавна

123 123 / 08.09.1999 г. 123 Публична с. Пролеша, УПИ ІV, кв. 10

с.Пролеша, УПИ ІV с площ 

от 3565 кв.м., кв. 10, 

заедно с двуетажна 

масивна сграда с ЗП 470 

кв.м.- училище

X X X X X

Стар акт № 77/18.04.1969 г.  

И 94/18.04.1999 г.                                   

Нов АОС № 451/19.04.2004 

г.

Заповед № ДИ-286/ 

23.08.1999 г. на 

Областен управител 

на Софийска област

държавна

124 124 / 08.09.1999 г. 124 Публична гр. Божурище, УПИ І, кв. 56

гр.Божурище, УПИ І с 

площ от 12495 кв.м., кв. 

56, заедно с двуетажна 

училищна сграда със ЗП 

707 кв.м., едноетажна 

училищна сграда със ЗП 

324 кв.м. , двуетажна 

училищна сграда със ЗП 

500 кв.м. и едноетажна 

училищна сграда със ЗП 

198 кв.м.

X X X X X
Стар акт № 1/15.03.1969 г.  

И 21 / 15.04.1969 г.           

Заповед № ДИ-288/ 

23.08.1999 г. на 

Областен управител 

на Софийска област

държавна

125 125 / 08.11.1999 г. 125
гр. Божурище, УПИ І-общ., 

кв.78

гр.Божурище, УПИ І-общ. с 

площ от 544 кв.м., кв.78
X X

Учредено право на строеж на 

Стефан Маринов Йоргов съгласно 

Заповед № 149/13.08.1999 г. и 

договор от 21.10.1999 г. за срок от 5 

години

X X Стар акт № 68/ 03.02.1999 г. чл.59 ЗОС Община Божурище

126 126 / 08.11.1999 г. 126

гр. Божурище, УПИ ІІ-общ., 

кв.78, идентичен с част от 

УПИ І, кв.19

гр.Божурище, УПИ ІІ-общ. 

с площ от 602 кв.м., кв.78
X X

Учредено право на строеж на 

Валентин Цонев Благоев съгласно 

Заповед № 131/10.08.1999 г. и 

договор от 20.09.1999 г. за срок от 5 

години

X X Стар акт № 68/ 03.02.1999 г. чл.59 ЗОС Община Божурище

127 127 / 08.11.1999 г. 127

гр. Божурище, УПИ ІІІ-общ., 

кв.78, идентичен с част от 

УПИ І, кв.19

гр.Божурище, УПИ ІІІ-общ. 

с площ от 609 кв.м., кв.78
X X

Учредено право на строеж на 

Станка Кирчева Бонева съгласно 

Заповед № 129/10.08.1999 г. и 

договор от 20.09.1999 г. за срок от 5 

години

X X Стар акт № 68/ 03.02.1999 г. чл.59 ЗОС Община Божурище

128 128 / 08.11.1999 г. 128

гр. Божурище, УПИ ІV-общ., 

кв.78, идентичен с част от 

УПИ І, кв.19

гр.Божурище, УПИ ІV-общ. 

с площ от 667 кв.м., кв.78
X X

Учредено право на строеж на Асен 

Костадинов Филиповски съгласно 

Заповед № 148/13.08.1999 г. и 

договор от 20.09.1999 г. за срок от 5 

години

X X Стар акт № 68/ 03.02.1999 г. чл.59 ЗОС Община Божурище

129 129 / 08.11.1999 г. 129
гр. Божурище, УПИ V-общ., 

кв.78

гр.Божурище, УПИ V-общ. 

с площ от 664 кв.м., кв.78
X X

Учредено право на строеж на Мая 

Иванова Христова съгласно 

Заповед № 132/10.08.1999 г. и 

договор от 17.09.1999 г. за срок от 5 

години

X X Стар акт № 68/ 03.02.1999 г. чл.59 ЗОС Община Божурище

130 130 / 08.11.1999 г. 130
гр. Божурище, УПИ VІ-общ., 

кв.78

гр.Божурище, УПИ VІ-общ. 

с площ от 676 кв.м., кв.78
X X

Учредено право на строеж на Левчо 

Иванов Стамболов съгласно 

Заповед № 133/10.08.1999 г. и 

договор от 23.09.1999 г. за срок от 5 

години

X X Стар акт № 57/ 21.08.1998 г. чл.59 ЗОС Община Божурище



131 131 / 08.11.1999 г. 131
гр. Божурище, УПИ VІІ-общ., 

кв.78

гр.Божурище, УПИ VІІ-общ. 

с площ от 677 кв.м., кв.78
X X

Учредено право на строеж на 

Венелин Каменов Вълчев съгласно 

Заповед № 128/10.08.1999 г. и 

договор от 17.09.1999 г. за срок от 5 

години

X X Стар акт № 57/ 21.08.1998 г. чл.59 ЗОС Община Божурище

132 132 / 08.11.1999 г. 132
гр. Божурище, УПИ VІІІ-

общ., кв.78, трафопост

гр.Божурище, УПИ VІІІ-

общ. с площ от 165 кв.м., 

кв.78 - трафопост

X X X X X Стар акт № 57/ 21.08.1998 г. чл.59 ЗОС Община Божурище

133

133 / 08.11.1999 г. вписан 

с вх.рег.№1068 от 

13.09.2010 г., акт № 168, 

томІV, дело № 799/2010 г.

133
гр. Божурище, УПИ ІХ-общ., 

кв.78, банка и МВР

гр.Божурище, УПИ ІХ-общ. 

с площ от 3953 кв.м., кв.78, 

банка и МВР

43277,40 лв. X

Учредено право на строеж на ТБ 

Хемус за 1246 кв.м. ЗП - 

Административна сграда, съгласно 

Заповед № 193/06.05.1993 г. с 

договор от 1993 г.

X X Стар акт № 57/ 21.08.1998 г. чл.59 ЗОС Община Божурище

134 134 / 08.11.1999 г. 134
гр. Божурище, УПИ ХІ-общ., 

кв.78

гр.Божурище, УПИ ХІ-общ. 

с площ от 668 кв.м., кв.78
X X

Учредено право на строеж на 

Илияна Атанасова Младенова 

съгласно Заповед № 130/10.08.1999 

г. и договор от 17.09.1999 г. за срок 

от 5 години

X X Стар акт № 57/ 21.08.1998 г. чл.59 ЗОС Община Божурище

135 135 / 08.11.1999 г. 135
гр. Божурище, УПИ ХІІ-общ., 

кв.78

гр.Божурище, УПИ ХІІ-общ. 

с площ от 663 кв.м., кв.78
X X

Учредено право на строеж на Емине 

Садък Меджлис съгласно Заповед 

№ 136/11.08.1999 г. и договор от 

17.09.1999 г. за срок от 5 години

X X Стар акт № 57/ 21.08.1998 г. чл.59 ЗОС Община Божурище

136 136 / 08.11.1999 г. 136
гр. Божурище, УПИ ХІІІ-

общ., кв.78

гр.Божурище, УПИ ХІІІ-

общ. с площ от 654 кв.м., 

кв.78

X X

Учредено право на строеж на 1/2 

ид.ч  Иван Владимиров Тодоров 

съгласно Заповед № 212/15.10.1999 

г. и договор от 15.10.1999 г. за срок 

от 5 години   и на 1/2 ид.ч. на 

Пламен Кръстев Попов съгласно 

Заповед № 213/15.10.1999г. И 

договор от 22.10.1999 г. за срок от 5 

години

X X Стар акт № 68/ 03.02.1999 г. чл.59 ЗОС Община Божурище

137 137 / 08.11.1999 г. 137
гр. Божурище, УПИ ХІV-

общ., кв.78

гр.Божурище, УПИ ХІV-

общ. с площ от 661 кв.м., 

кв.78

X X

Учредено право на строеж на 

Жанета Николова Борисова 

съгласно Заповед № 141/11.08.1999 

г. и договор от 20.09.1999 г. за срок 

от 5 години

X X Стар акт № 68/ 03.02.1999 г. чл.59 ЗОС Община Божурище

138 138 / 08.11.1999 г. 138
гр. Божурище, УПИ ХV-общ., 

кв.78

гр.Божурище, УПИ ХV-

общ. с площ от 604 кв.м., 

кв.78

X X

Учредено право на строеж на 

Теменужка Стоянова Черешарова 

съгласно Заповед № 140/11.08.1999 

г. и договор от 23.09.1999 г. за срок 

от 5 години

X X Стар акт № 68/ 03.02.1999 г. чл.59 ЗОС Община Божурище

139 139 / 10.11.1999 г. 139
с. Гурмазово, имот № 

026044, местност Пладнище

с.Гурмазово, имот № 

026044, местност 

Пладнище, земеделска 

земя категория ІV с площ 

101.481 дка.

X X X X X X

Решение № 

02/27.03.1999 г. на 

ПК Божурище

Кметство Гурмазово

140 140 / 10.11.1999 г. 140
с. Гурмазово, имот № 

026045, местност Пладнище

с.Гурмазово, имот № 

026045, местност 

Пладнище, земеделска 

земя категория ІV с площ 

35.514 дка.

X X X X X X

Решение № 

02/27.03.1999 г. на 

ПК Божурище

Кметство Гурмазово

141 141 / 10.11.1999 г. 141

с. Пролеша, имот № 009002, 

местност полето по плана за 

земеразделяне

с. Пролеша, имот № 

009002, местност полето 

по плана за 

земеразделяне, ІV 

категория с площ 409.996 

дка.

X X X X X X

Решение № 

08/11.06.1999 г. на 

ПК Божурище

Кметство Пролеша

142 142 / 23.11.1999 г. 142 гр. Божурище, УПИ І, кв.84
гр. Божурище, УПИ І- общ. 

с площ от 390 кв.м., кв.84
X X

Отстъпено право на строеж на 

Борис Тодоров Коларов за жил. 

сграда №12 с договор от 08.03.1990 

г. за срок от 10 години

X X стар акт № 2/ 03.02.1997 г. чл.59 ЗОС Община Божурище



143 143 / 23.11.1999 г. 143 гр. Божурище, УПИ ІІ, кв.84
гр. Божурище, УПИ ІІ- общ. 

с площ от 283 кв.м., кв.84
X X

Отстъпено право на строеж на 

Делка Танева Николова договор от 

25.11.1994 г.  И прехвърлено на 

Дена Андонова Николова - Павлова 

и Таню Андонов Николов с нот. Акт 

163, том.І, рег.№ 1063, дело № 463/ 

1999 г. за срок от 5 години - 

нереализирали

продажба

Продаден на Соня 

Тодорова Йорданова 

УПИ ІІ-9605, общ., кв.84 

целия от 320 кв.м. 

съгласно Заповед № 

97/25.04.2003 г. и 

договор за покупко 

продажба от 12.05.2003 г.

стар акт № 2/ 03.02.1997 г.                

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

основние Заповед № 

406/21.11.2003 г. на кмета 

на Община Божурище и 

предаден на Соня Тодорова 

Йорданова

чл.59 ЗОС Община Божурище

144 144 / 23.11.1999 г. 144 гр. Божурище, УПИ ІІІ, кв.84

гр. Божурище, УПИ ІІІ- 

общ. с площ от 519 кв.м., 

кв.84

X X

Отстъпено право на строеж на 

Тодор Йорданов Тодоров с договор 

от 07.03.1990 г. и прехвърлено на 

Димитър Михов Димитров съгл. нот. 

Акт. № 73, том ІV, дело № 

1580/1993 г. за срок от 5 години

продажба

Продаден на Димитър 

Михов Димитров 

съгласно Заповед № 

36/17.01.2001 г. и 

договор за покупко 

продажба от 29.01.2001 г.

стар акт № 2/ 03.02.1997 г.                

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

основние Заповед № 

90/19.02.2001 г. на кмета на 

Община Божурище и 

предаден на Димитър 

Михов Димитров

чл.59 ЗОС Община Божурище

145 145 / 23.11.1999 г. 145 гр. Божурище, УПИ ІV, кв.84

гр. Божурище, УПИ ІV- 

общ. с площ от 2014 кв.м., 

кв.84

X X X X X стар акт № 2/ 03.02.1997 г. чл.59 ЗОС Община Божурище

146 146 / 23.11.1999 г. 146 гр. Божурище, УПИ V, кв.84
гр. Божурище, УПИ V- общ. 

с площ от 479 кв.м., кв.84
X X

Отстъпено право на строеж на ЖСК 

Зорница с договор от 11.07.1990 г. 

за срок от 5 години

X X стар акт № 2/ 03.02.1997 г. чл.59 ЗОС Община Божурище

147

147 / 23.11.1999 г.    Има 

заповед за поправка на 

я.ф.г. има и продажба за 

другия парцели не е 

вписана

147 гр. Божурище, УПИ VІ, кв.84

гр. Божурище, УПИ VІ- 

общ. с площ от 288 кв.м., 

кв.84

X X

Отстъпено право на строеж на ЖСК 

Зорница с договор от 11.07.1990 г. 

за срок от 5 години

продажба

Продаден на Пенка 

Свиленова Миланова 

УПИ VІ-9605, общ., кв.84 

с площ от 288 кв.м. 

съгласно Заповед № 

91/21.04.2003 г. и 

договор за покупко 

продажба от 18.12.2003 г.

стар акт № 2/ 03.02.1997 г.                        

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

основание Заповед № 

448/31.12.2003 г. на кмета 

на  Община Божурище и 

предаден на Пенка 

Свиленова Миланова

чл.59 ЗОС Община Божурище

148 148 / 23.11.1999 г. 148 гр. Божурище, УПИ VІІ, кв.84

гр. Божурище, УПИ VІІ- 

общ. с площ от 299 кв.м., 

кв.84

X X

Отстъпено право на строеж на ЖСК 

Зорница с договор от 11.07.1990 г. 

за срок от 5 години

стар акт № 2/ 03.02.1997 г. чл.59 ЗОС Община Божурище

149 149 / 23.11.1999 г. 149
гр. Божурище, УПИ VІІІ, 

кв.84

гр. Божурище, УПИ VІІІ- 

общ. с площ от 293 кв.м., 

кв.84

X X

Отстъпено право на строеж на 

Мария Желева Йорданова с 

договор от 12.10.1999 г. за срок от 5 

години, отнето с Решение №9 от 

Протокол №2 от 15.02.2005 г. от 

заседание на Об.съвет Божурище и 

Заповед от 28.03.2005 г. на кмета на 

Община Божурище

продажба

Продаден на Стоян 

Николов Николов УПИ 

VІІІ-9605, общ., кв.84 с 

площ от 288 кв.м. 

съгласно Заповед № 

137/26.05.2005 г. и 

договор за покупко 

продажба от 26.05.2005 г.

стар акт № 2/ 03.02.1997 г.                        

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

основание Заповед № 

138/26.05.2005 г. на кмета 

на  Община Божурище и 

предаден на Стоян Николов 

Николов

чл.59 ЗОС Община Божурище

150 150 / 23.11.1999 г. 150 гр. Божурище, УПИ ІХ, кв.84

гр. Божурище, УПИ ІХ- 

общ. с площ от 281 кв.м., 

кв.84

X X

Отстъпено право на строеж на ЖСК 

Зорница с договор от 11.07.1990 г. 

за срок от 5 години

продажба

Продаден на Стойчо 

Петров Колев УПИ ІХ-

9605, общ., кв.84 с площ 

от 289 кв.м. съгласно 

Заповед № 70/31.03.2003 

г. и договор за покупко 

продажба от 14.04.2003 г.

стар акт № 2/ 03.02.1997 г.                        

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

основание Заповед № 

90/21.04.2003 г. на кмета на  

Община Божурище и 

предаден на Стойчо Петров 

Колев

чл.59 ЗОС Община Божурище

151 151 / 23.11.1999 г. 151 гр. Божурище, УПИ Х, кв.84
гр. Божурище, УПИ Х- общ. 

с площ от 405 кв.м., кв.84
X X

Отстъпено право на строеж на ЖСК 

Зорница с договор от 11.07.1990 г. 

за срок от 5 години

продажба

Продаден на Иван 

Андонов Шушуров  с 

договор за покупко 

продажба от 14.08.2002 г.

стар акт № 2/ 03.02.1997 г.                        

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

основание Заповед № 

319/02.10.2002 г. на кмета 

на  Община Божурище и 

предаден на Иван Андонов 

Шушеров

чл.59 ЗОС Община Божурище



152 152 / 23.11.1999 г.   152 гр. Божурище, УПИ ХІ, кв.84

гр. Божурище, УПИ ХІ- 

общ. с площ от 470 кв.м., 

кв.84

X X

Отстъпено право на строеж на 

Любен Георгиев Попов с договор от 

31.07.1989 г. за срок от 7 години

продажба

Продаден на Любен 

Георгиев Попов  УПИ ХІ-

9605,общ. с площ от 468 

кв.м. съгласно Заповед 

№ 348/28.10.2002 г. 

договор за покупко 

продажба от 28.08.2003 г.

стар акт № 2/ 03.02.1997 г.                        

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

основание Заповед № 

269/11.09.2003 г. на кмета 

на  Община Божурище и 

предаден на Любен 

Георгиев Попов

чл.59 ЗОС Община Божурище

153 153 / 23.11.1999 г.   153 гр. Божурище, УПИ ХІІ, кв.84

гр. Божурище, УПИ ХІІ- 

общ. с площ от 356 кв.м., 

кв.84

X X

Отстъпено право на строеж на Иван 

Николов Георгиев с договор от 

08.06.1990 г. за срок от 5 години

продажба

Продаден на Иван 

Николов Георгиев  

съгласно Заповед № 

57/07.03.2000 г. договор 

за покупко продажба от 

20.12.2000 г.

стар акт № 2/ 03.02.1997 г.                        

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

основание Заповед № 

349/29.12.2000 г. на кмета 

на  Община Божурище и 

предаден на Иван Николов 

Георгиев

чл.59 ЗОС Община Божурище

154 154 / 23.11.1999 г.   154
гр. Божурище, УПИ ХІІІ, 

кв.84

гр. Божурище, УПИ ХІІІ- 

общ. с площ от 585 кв.м., 

кв.84

X X

Отстъпено право на строеж на Мара 

Стоянова Костова с договор от 

20.04.1990 г. за срок от 5 години

X X стар акт № 2/ 03.02.1997 г.                        чл.59 ЗОС Община Божурище

155 155 / 23.11.1999 г.   155
гр. Божурище, УПИ ХІV, 

кв.84

гр. Божурище, УПИ ХІV- 

общ. с площ от 283 кв.м., 

кв.84

X X

Отстъпено право на строеж на 

Илиана Томова Стоименова с 

договор от 29.09.1999 г. за срок от 5 

години

X X стар акт № 2/ 03.02.1997 г.                        чл.59 ЗОС Община Божурище

156 156 / 23.11.1999 г.   156 гр. Божурище, УПИ ХV, кв.84

гр. Божурище, УПИ ХV- 

общ. с площ от 314 кв.м., 

кв.84

X X

Отстъпено право на строеж на 

Павел Чавдаров Георев с договор 

от 24.09.1999 г. за срок от 5 години

продажба

Продаден на 

наследниците на Павел 

Чавдаров Георев УПИ ХV-

9605, общ. с площ от 300 

кв.м.  съгласно Заповед 

№ 351/15.10.2004 г. 

договор за покупко 

продажба от 15.10.2004 г.

стар акт № 2/ 03.02.1997 г.                        

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

основание Заповед № 

363/15.10.2004 г. на кмета 

на  Община Божурище и 

предаден на наследниците 

на Павел Чавдаров Георев

чл.59 ЗОС Община Божурище

157

157 / 13.12.1999 г.   

Липсва заповедта за 

отписване

157
гр. Божурище, УПИ І- общ., 

кв.6

гр. Божурище, УПИ І - общ. 

с площ от 509 кв.м., кв.6
X X

Отстъпено право на строеж на 

Андрей Димитров Кърпачев с 

договор от 10.11.1994 г. за срок от 5 

години

продажба

Продаден на 

наследниците на Андрей 

Димитров Кърпачев 

съгласно Заповед № 

188/21.07.2000 г. договор 

за покупко продажба от 

28.07.2000 г.

стар акт № 4/ 03.02.1997 г.                        

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

основание Заповед № 

223/07.09.2000 г. на кмета 

на  Община Божурище и 

предаден на наследниците 

на Андрей Димитров 

Кърпачев

чл.59 ЗОС Община Божурище

158 158 / 13.12.1999 г.   158
гр. Божурище, УПИ ІІ-общ., 

кв.6

гр. Божурище, УПИ ІІ- общ. 

с площ от 260 кв.м., кв.6
X X

Отстъпено право на строеж на 

Светлин Върбанов Георгиев с 

договор от 02.01.1995 г. за срок от 5 

години

продажба

Продаден на 

наследниците на Светлин 

Върбанов Георгиев УПИ 

ІІ-9594, общ., кв.6 с целия 

с площ 274 кв.м. 

съгласно Заповед № 

248/06.08.2002 г. договор 

за покупко продажба от 

26.09.2002 г.

стар акт № 4/ 03.02.1997 г.      чл.59 ЗОС Община Божурище



159 159 / 13.12.1999 г.   159
гр. Божурище, УПИ ІІІ-общ., 

кв.6

гр. Божурище, УПИ ІІІ- 

общ. с площ от 260 кв.м., 

кв.6

X X

Отстъпено право на строеж на 

Лъчезар Кирилов Георгиев с 

договор от 17.07.1989 г. за срок от 7 

години

продажба

Продаден на Лъчезар 

Кирилов Георгиев УПИ ІІІ-

9594, общ., кв.6 с целия с 

площ 280 кв.м. съгласно 

Заповед № 21/17.01.2005 

г. договор за покупко 

продажба от 01.02.2005 г.

стар акт № 4/ 03.02.1997 г.                        

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

основание Заповед № 

30/01.02.2005 г. на кмета на  

Община Божурище и 

предаден на Лъчезар 

Кирилов Георгиев

чл.59 ЗОС Община Божурище

160 160 / 13.12.1999 г.   160
гр. Божурище, УПИ ІV-общ., 

кв.6

гр. Божурище, УПИ ІV- 

общ. с площ от 260 кв.м., 

кв.6

X X

Отстъпено право на строеж на 

Александър Цветанов Томев с 

договор от 08.03.1989 г. 

продажба

Продаден на  Александър 

Цветанов Томев УПИ ІV   

172,70/ 260 идеални 

части  съгласно Заповед 

№ 18/30.01.2003 г. 

договор за покупко 

продажба от 27.10.2003 г.

стар акт № 4/ 03.02.1997 г.                        

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

основание Заповед № 

375/30.10.2003 г. на кмета 

на  Община Божурище и 

предаден на Александър 

Цветанов Томев целия от 

260 кв.м.

чл.59 ЗОС Община Божурище

161

161 / 13.12.1999 г.   

Вписан с вх.рег.№ 1254 от 

22.07.2005 г., акт № 32, 

том V, дело № 898/2005 г., 

партидна книга том 62

161
гр. Божурище, УПИ V-общ., 

кв.6

гр. Божурище, УПИ V- общ. 

с площ от 245 кв.м., кв.6
X X

Отстъпено право на строеж на 

Параскева Баберкова с договор от 

14.08.1990 г. за срок от 7 години                                           

Отнето със Заповед № 

293/13.11.2006 г. , Решение № 38 от 

Протокол № 7  на Об.съвет 

Божурище и Заповед № 196/ 

07.09.2006 г. - комисия

продажба

Продаден на  Димитър 

Любенов Танков    УПИ V-

999, общ. целия с площ 

270 кв.  съгласно Заповед 

№ РД -149/16.05.2007 г. 

договор за покупко 

продажба от 12.06.2007 г.

стар акт № 4/ 03.02.1997 г.                        

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

основание Заповед № РД - 

180 /02.07.2007 г. на кмета 

на  Община Божурище и 

предаден на Димитър 

Любенов Танков

чл.59 от ЗОС Община Божурище

162 162 / 13.12.1999 г.   162
гр. Божурище, УПИ VІ-общ., 

кв.6

гр. Божурище, УПИ VІ- 

общ. с площ от 275 кв.м., 

кв.6

X X

Отстъпено право на строеж на 

Станимир Русев Русев с договор от 

14.12.1994 г. 

продажба

Продаден на  Станимир 

Русев Русев Станимира 

Станимирова Русева 

съгласно Заповед № 

129/26.05.2000 г. договор 

за покупко продажба от 

30.06.2000 г.

стар акт № 4/ 03.02.1997 г.                        

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

основание Заповед № 222 

/07.09.2000 г. на кмета на  

Община Божурище и 

предаден на Станимир 

Русев Русев и Станимира 

Русева

чл.59 от ЗОС Община Божурище

163 163 / 13.12.1999 г.   163
гр. Божурище, УПИ VІІ-общ., 

кв.6

гр. Божурище, УПИ VІІ- 

общ. с площ от 476 кв.м., 

кв.6

X X

Отстъпено право на строеж на Иван 

Димитров Алексиев и Владимир 

\михайлов Селиванов с договор от 

1.06.1989 г. за срок от 5 години

продажба

Продаден на  Иван 

Димитров Алексиев и 

Мая Владимирова 

Алексиева съгласно 

Заповеди № 

246/06.08.2002 г. и № 

247/06.08.2002 г. и  

договори за покупко 

продажба от 08.08.2002 г.

стар акт № 4/ 03.02.1997 г.                        

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

основание Заповед № 328 

/08.10.2002 г. на кмета на  

Община Божурище и 

предаден на Иван 

Димитров Алексиев и Мая 

Владимирова Алексиева 

чл.59 от ЗОС Община Божурище

164 164 / 21.01.2000 г.   164
гр. Божурище, УПИ VІІ-общ., 

кв.82

гр. Божурище, УПИ VІІ- 

общ. с площ от 399 кв.м., 

кв.82

X X

Учредено право на строеж на Зоя 

Гергинова Методиева с договор от 

04.10.1999 г. за срок от 5 години 

X X стар акт № 4/ 03.02.1997 г.                        чл.59 от ЗОС Община Божурище

165

165 / 21.01.2000 г.   

Вписан с вх.рег.№ 268 от 

28.02.2005 г., акт №148, 

том І, дело № 158/2005 г., 

парт. книга том 62

165
гр. Божурище, УПИ VІ-общ., 

кв.82

гр. Божурище, УПИ VІ- 

общ. с площ от 253 кв.м., 

кв.82

X X

Учредено право на строеж на Мария 

Стратева Велева с договор от 

28.09.1999 г. за срок от 5 години                                  

Отнето с Решение №7 от протокол 

№2/ 15.02.2005 г. на Об.съвет 

Божурище и Заповед № 

85/28.03.2005 г. на кмета на Община 

Божурище       

продажба

Продаден на  търг  

проведен на 17.05.2005 г. 

на Николой Узунов на 

основание Заповед № 

144/ 31.05.2005 г. на 

Кмета на Община 

Божурище и договор за 

покупко продажба от 

11.06.2005 г. целия УПИ 

VІ-9594, общ., кв.82 с 

площ от 243 кв.м.

стар акт № 4/ 03.02.1997 г.                        

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

основание Заповед № 169 

/20.06.2005 г. на кмета на  

Община Божурище и 

предаден на Николай 

Узунов

чл.59 от ЗОС Община Божурище



166 166 / 21.01.2000 г.   166
гр. Божурище, УПИ V-общ., 

кв.82

гр. Божурище, УПИ VІІ- 

общ. с площ от 250 кв.м., 

кв.82

X X

Учредено право на строеж на 

Гергана Мануилова Кирилова с 

договор от 23.09.1999 г. за срок от 5 

години 

X X стар акт № 4/ 03.02.1997 г.                        чл.59 от ЗОС Община Божурище

167 167 / 21.01.2000 г.   167
гр. Божурище, УПИ ІV-общ., 

кв.82

гр. Божурище, УПИ ІV- 

общ. с площ от 280 кв.м., 

кв.82

X X

Учредено право на строеж на 

Наталия Стойчева Маркова с 

договор от 24.09.1999 г. за срок от 5 

години 

X X

стар акт № 4/ 03.02.1997 г.            

Съставен нов АОС № 

784/23.03.2011 г.                     

чл.59 от ЗОС Община Божурище

168 168 / 21.01.2000 г.   168
гр. Божурище, УПИ ІІІ-общ., 

кв.82

гр. Божурище, УПИ ІІІ- 

общ. с площ от 237 кв.м., 

кв.82

X X

Учредено право на строеж на 

Валентина Костадинова Даулева с 

договор от 21.09.1999 г. за срок от 5 

години 

X X
стар акт № 4/ 03.02.1997 г.             

Съставен нов АОС № 662                        
чл.59 от ЗОС Община Божурище

169

169 / 21.01.2000 г.     

Вписан с вх.рег.№269 от 

28.02.2005 г., акт № 149, 

том І, дело № 159/ 2005 г., 

парт. кн. Том 62

169
гр. Божурище, УПИ ІІ-общ., 

кв.82

гр. Божурище, УПИ ІІ- общ. 

с площ от 259 кв.м., кв.82
X X

Учредено право на строеж на 

Десислав Божидаров Миадинов с 

договор от 21.09.1999 г. за срок от 5 

години                         отнето с 

Заповед № 140/ 13.06.2003 г. на 

кмета на Община Божурище и 

Решение |№ 7 от Протокол №2 от 

15.02.2005 г. на Об. Съвет 

Божурище

продажба

Продаден на  търг с 

тайно наддаване  

проведен на 17.05.2005 г. 

на Румелия Лакова 

Дикова съгласно заповед 

№139 / 26.05.2005 г. на 

кмета на Община 

Божурище и договор за 

покупко продажба от 

03.06.2005 г. целия УПИ ІІ-

9594, общ., кв.82 с площ 

от 256 кв.м.

стар акт № 4/ 03.02.1997 г.                        

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

основание Заповед № 154 

/03.06.2005 г. на кмета на  

Община Божурище и 

предаден на Румелия 

Лакова Дикова 

чл.59 от ЗОС Община Божурище

170 170 / 21.01.2000 г.   170 гр. Божурище, УПИ І-общ., кв.82
гр. Божурище, УПИ І- общ. 

с площ от 496 кв.м., кв.82
X X

Учредено право на строеж на 

Пламен Димитров Павлов с договор 

от 20.09.1999 г. за срок от 5 години 

X

Продаден на  търг, 

проведен на 31.05.2005 г. 

на Илия Каракушев, 

съгласно заповед №159 / 

08.06.2005 г.и договор за 

покупко продажба от 

01.07.2005 г. целия УПИ І 

за търговия, кв.4, 

гр.Божурище с площ от 

390 кв.м.

стар акт № 4/ 03.02.1997 г.             чл.59 от ЗОС Община Божурище

171 171 / 21.01.2000 г.   171
гр. Божурище, УПИ І-

търговия., кв.86

гр. Божурище, УПИ І- общ. 

с площ от 496 кв.м., кв.83
X X

Учредено право на строеж, 

дог.04.05.1998 г.на Лина Стоянова 

Станчева-магазин и помещения за 

услуги.Относно с Решение № 7, 

Протокол № 2 / 15.02.2005 г.на 

Об.Съвет Божурище и Заповед № 

87 / 28.03.2005 г. на Кмета на 

Община Божурище.

продажба X стар акт № 3/ 03.02.1997 г.             чл.59 от ЗОС Община Божурище

172 172 / 17.02.2000 г. 172
гр. Божурище, УПИ ІI-

търговия., кв.86

гр. Божурище, УПИ ІI- общ. 

с площ от 402 кв.м., кв.86
X X

Учредено право на строеж на 

Стефан Кирилов Маринов с договор 

от 12.10.1999 г.,гр.Божурище, 

ул.Иван Вазов № 33, за срок от 5 

години 

X X стар акт № 3 / 03.02.1997 г. чл.59 от ЗОС Община Божурище

173 173 / 17.02.2000 г. 173
гр.Божурище,УПИ III - 

търговия, кв.86

гр.Божурище, УПИ III - 

общ.с площ от 439 кв.м., 

кв. 86

X X

Учредено право на строеж на 

Цветанка Владимирова Попова с 

договор от 21.10.1999 г., бл. Хан 

Аспарух, вх.А, ап.2, за срок от 5 

години 

продажба

Продаден със Заповед № 

8 / 25.03.2005 на Кмета 

на Община Божурище и 

договор за покупко-

продажба от 09.09.2005 г. 

на Цветанка Попова, 

целия имот УПИ XXXIII 

1004, кв.4, по ПЗР -гр. 

Божурище, с площ 426 

кв.м.

стар акт № 3 / 03.02.1997 г.       

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

основание Заповед №265 

/20.09.2005 г. на кмета на  

Община Божурище и 

предаден на Цветанка 

Попова , целия недвижим 

имот УПИ XXXIII 1004, кв.4, 

по ПЗР -гр. Божурище, с 

площ 426 кв.м.

чл.59 от ЗОС Община Божурище



174 174 / 17.02.2000 г. 174 гр.Божурище, УПИ IV, кв. 86

гр.Божурище, УПИ IV - 

общ. с площ 446 кв.м., кв. 

86

X X

Учредено право на строеж на 

Влерий Герогиев Георгиев с 

договор от 20.10.1999 г. за срок от 5 

години 

X X стар акт № 3 / 03.02.1997 г. чл.59 от ЗОС Община Божурище

175 175 / 17.02.2000 г. 175
гр.Божурище, парцел V 

общ., кв.86

гр.Божурище, парцел V 

общ., кв.86, с площ 465
X X

Учредено право на строеж на Янка 

Димитрова Борисова, гр.Божурище, 

ул.Васил Левски № 43, с договор от 

12.10.1999 г. за срок от 5 години 

X X стар акт № 3 / 03.02.1997 г. чл.59 от ЗОС Община Божурище

176 176 / 17.02.2000 г. 176
гр.Божурище, парцел VI 

общ., кв.86

гр.Божурище, парцел VI 

общ., кв.86, с площ 419
X X

Учредено право на строеж с 

договор от 07.10.1999 г. на Кръстьо 

Ангелов Боцев, гр.Божурище, 

бл.Вл.Заимов, ап.10, вх.А, ет.IV, за 

срок от 5 години 

X X стар акт № 3 / 03.02.1997 г. чл.59 от ЗОС Община Божурище

177 177 / 17.02.2000 г. 177
гр.Божурище, парцел VII 

общ., кв.86

гр.Божурище, парцел VII 

общ., кв.86, с площ 173 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж с 

договор от 08.09.1990 г. за а телие  

на Красимир Николов Георгиев за 

срок от 5 години 

продажба

Продаден с Дог.от 

16.10.2003 г. на Красимир 

Николов Георгиев

стар акт № 3 / 03.02.1997 г.       

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост на 

основание Заповед №357 / 

27.10.2003 г. и продаден на 

Красимир Николов Георгиев

чл.59 от ЗОС Община Божурище

178 178 / 17.02.2000 г. 178
гр.Божурище, парцел I - 

детска площадка, кв.83

гр.Божурище, парцел I - 

детска площадка, кв.83, с 

площ 256 кв.м.

X X X X X стар акт  № 4 / 03.02.1997 г. чл.59 от ЗОС Община Божурище

179 179 / 17.02.2000 г. 179
гр.Божурище, парцел II 

общ., кв.83

гр.Божурище, парцел II 

общ., кв.83, с площ 607 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж Нот.Акт 

№ 130 том I, дело 274 на Венцислав 

Едренов Ефтимов

X X стар акт  № 4 / 03.02.1997 г. чл.59 от ЗОС Община Божурище

180 180 / 17.02.2000 г. 180

гр.Божурище, парцел III -

трафопост, търговия и 

озеленяване, кв.83 

гр.Божурище, парцел III -

трафопост, търговия и 

озеленяване, кв.83, с площ 

1547 кв.м.

X X X X X стар акт  № 4 / 03.02.1997 г. чл.59 от ЗОС Община Божурище

181 181 / 17.02.2000 г. 181
гр.Божурище, парцел IV 

общ., кв.83

гр.Божурище, парцел IV 

общ., кв.83, с площ 437 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж с 

договор от 21.09.1999 г. на Соня 

Иванова Модева, гр.Божурище, 

ул.Георги Бенковски № 45 за срок 

от 5 години 

X X стар акт  № 4 / 03.02.1997 г. чл.59 от ЗОС Община Божурище

182 182 / 17.02.2000 г. 182
гр.Божурище, парцел V 

общ., кв.83

гр.Божурище, парцел V 

общ., кв.83, с площ 455 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж с 

договор от 12.10.1999 г. на 

Вангелия Иванова Филиповска, 

гр.Божурище, бул.Европа № 35 за 

срок от 5 години 

X X стар акт  № 4 / 03.02.1997 г. чл.59 от ЗОС Община Божурище

183 183 / 23.02.2000 г. 183

гр.Божурище, кв.31, Паркинг 

Р - 80, между ОК, ОК 69, 70, 

71, 72

гр.Божурище, кв.31, 

Паркинг Р - 80, между ОК, 

ОК 69, 70, 71, 72, с площ 

3212 кв.м.

X X X X X X
чл.2, ал.1, т. 5 от 

ЗОС
Община Божурище

184 184 / 06.03.2000 г. 184

гр.Божурище - извън 

регулация, в района на 

летище Божурище

Стоянка за самолет-

масивна сграда със 

застроена площ 276 кв.м.; 

Площ за обслужване на 

сградата, изградена от 

бетонова настилка, 

състояща се от 375 кв.м.

X X X X X X

чл.2, ал.2, т.3 от 

ЗОС с писмо № 40 

от 24.04.97 г. и 

приемо-

предаветелен 

протокол от 

ССДИСП - 

гр.Божурище

ТКЗС Божурище

185 185 / 27.03.2000 г. 185
гр.Божурище, кв.21, парцел 

X - промишлени нужди

гр.Божурище, кв.21, 

парцел X - промишлени 

нужди, с площ 2124 кв.м.

X X X X X
стар акт  № 23 / 20.06.1997 

г.
чл.59 от ЗОС Община Божурище

186 186 / 27.03.2000 г. 186
гр.Божурище, парцел XII 

промишлени нужди

гр.Божурище, парцел XII 

промишлени нужди, с 

площ 3235 кв.м.

X X X X X
стар акт № 23 / 20.06.1997 

г.
чл.59 от ЗОС Община Божурище



187 187 / 27.03.2000 г. 187
гр.Божурище, кв.21, парцел 

XIII- промишлени нужди

гр.Божурище, кв.21, 

парцел XIII- промишлени 

нужди, с площ 3140 кв.м.

X X

Учредено право на строеж , 

дог.06.10.000 г. на фирма Спетема 

Продакшън

Правото на строеж 

не е реализирано и 

на основание чл.67, 

ал.2 от ЗС е погасено 

в полза на Община 

Божурище

X
стар акт № 23 / 20.06.1997 

г.
чл.59 от ЗОС Община Божурище

Заповед за 

отписване от 

актови книги № 

РД- 

249/07.09.2015

188 188 / 20.04.2000 г. 188
гр.Божурище, парцел I - 

общ., кв.74

гр.Божурище, парцел I - 

общ., кв.74, с площ 198 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж с 

договор от13.03.1989 г. на ЖСК 

ЯНТРА, гр.Божурище, вх.А, Румена 

Димитрова Пенева

продажба

Продаден с дог.от 

08.07.2003 г. на Румяна 

Димитрова Пенева

X
параграф 42 от ЗОС 

- ПЗР
Неустановен собственик

189 189 / 20.04.2000 г. 189
гр.Божурище, парцел II - 

общ., кв.74

гр.Божурище, парцел II - 

общ., кв.74, с площ 202

Учредено право на строеж с 

договор от 13.03.1989 г. на ЖСК 

ЯНТРА I бл., вх.Б, Димитър Павлов 

Динков

продажба

Продаден с дог.от 

18.11.2002 г. на Димитър 

Пвлов Динков

X
параграф 42 от ЗОС 

- ПЗР
Неустановен собственик

190 190 / 20.04.2000 г. 190
гр.Божурище, парцел III - 

общ.

гр.Божурище, парцел III - 

общ.,  с площ от 197 кв.м.
1320.00 лева X

Учредено право на строеж с 

договор от 13.03.1989 г. на ЖСК 

ЯНТРА бл.IV, вх.А, Филип Асенов 

Филипов

продажба

Продаден на Филип 

Филипов 200 кв.м., 

представляващи УПИ III 

9609 по регулационния 

план на гр.Божурище, 

съгласно Зап.№ 176 / 

22.08.2006 г.и договор за 

Покупко-продажба от 

25.08.2006 г.

X
параграф 42 от ЗОС 

- ПЗР
Неустановен собственик

191 191 / 20.04.2000 г. 191
гр.Божурище, парцел IV - 

общ., кв. 74

гр.Божурище, парцел IV - 

общ., кв. 74, с площ 242 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж с 

договор от 13.03.1989 г. на ЖСК 

ЯНТРА бл.IV, вх.Б, Иван Рангелов 

Христов

продажба

Продаден на Иван 

Рангелов Христов, със 

заповед № 140 / 

02.06.2000 г. и Договор за 

продажба от 29.06.2000 г.

X
параграф 42 от ЗОС 

- ПЗР
Неустановен собственик

192 192 / 20.04.2000 г. 192
гр.Божурище, парцел V - 

общ.

гр.Божурище, парцел V - 

общ., с площ от 198 кв.м.
X X

Учредено право на строеж с 

договор от 13.03.1989 г. на ЖСК 

ЯНТРА I, бл., вх.В, Иван Илиев 

Козарев

продажба

Продаден на Иван Илиев 

Козарев, с Договор за 

продажба от 06.04.2001 г.

X
параграф 42 от ЗОС 

- ПЗР
Неустановен собственик

193 193 / 20..04.2000 г. 193
гр.Божурище, парцел VI - 

общ.кв.74

гр.Божурище, парцел VI - 

общ.кв.74, с площ от 191 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж с 

договор от 13.04.1989 г. на ЖСК 

ЯНТРА II, бл., вх.А, Цветан Стоянов 

Цеков

продажба

Продаден на Маргарита 

Василева Цекова и 

Цветан Стоянов Цеков, с 

Договор за продажба от 

20.04.2001 г.

X
параграф 42 от ЗОС 

- ПЗР
Неустановен собственик

194 194 / 20.04.2000 г. 194
гр.Божурище, парцел VII - 

общ.кв.74

гр.Божурище, парцел VII - 

общ.кв.74, с площ 170 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж с 

договор от 13.03.1989 г. на ЖСК 

ЯНТРА II, бл., вх.Б, Наташа 

Филипова Стойкова

продажба

Продаден целия имот на 

основание Заповед № 76 

/ 24.03.2005 г. на кмета 

на Община Божурище и 

Договор за Покупко-

продажба от 22.07.2005 г. 

на Наташа Стойкова УПИ 

VII 9609 ,общ., кв. 74, 

гр.Божурище, целия с 

площ 175 кв.м..

X
параграф 42 от ЗОС 

- ПЗР
Неустановен собственик

195 195 / 20.04.2000 г. 195
гр.Божурище, парцел VIII - 

общ.кв.74

гр.Божурище, парцел VIII - 

общ.кв.74,  с площ от 268 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж с 

договор от 13.03.1989 г. на ЖСК 

ЯНТРА II, бл., вх.В, на Никола 

Павлов Зарков

продажба

Продаден на Никола 

Павлов Зарков, с Договор 

за продажба от 

19.12.2000 г., УПИ 

VIIIобщ., кв.74 по ЗРП на 

гр.Божурище

X
параграф 42 от ЗОС 

- ПЗР
Неустановен собственик

196 196 / 20.04.2000 г. 196
гр.Божурище, парцел IX - 

общ.кв.74

гр.Божурище, парцел IX - 

общ.кв.74,  с площ от 263 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж с 

договор от 13.03.1989 г. на ЖСК 

ЯНТРА III бл., вх.А, на Николай 

Филипов Златков

X X X
параграф 42 от ЗОС 

- ПЗР
Неустановен собственик

197 197 / 20.04.2000 г. 197
гр.Божурище, парцел X - 

общ.кв.74

гр.Божурище, парцел X - 

общ.кв.74, с площ от 183 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж с 

договор от 1989 г. на ЖСК ЯНТРА III 

бл., вх.Б, на Гинка Маринова 

Койнова

X X X
параграф 42 от ЗОС 

- ПЗР
Неустановен собственик



198 198 / 20.04.2000 г. 198
гр.Божурище, парцел XI - 

общ.кв.74

гр.Божурище, парцел XI - 

общ.кв.74, с площ 183 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж с 

договор от 13.03.1989 г. на ЖСК 

ЯНТРА III бл., вх.В, на Симеон 

Александров Симеонов

продажба

Продаден с Договор от 

01.08.2003 г. на Симеон 

Александров Симеонов

X
параграф 42 от ЗОС 

- ПЗР
Неустановен собственик

199 199 / 20.04.2000 г. 199

гр.Божурище, парцел XII - 

озеленяване и детска 

площадка общ.кв.74

гр.Божурище, парцел XII - 

озеленяване и детска 

площадка общ.кв.74, с 

площ от 491 кв.м.

X X X X X X
чл.2, ал.1, т.5 от 

ЗОС
Неустановен собственик

200 200 / 20.04.2000 г. 200
гр.Божурище, парцел XVI - 

озеленяване кв.21

гр.Божурище, парцел XVI - 

озеленяване кв.21, с площ 

от 2870 кв.м.

X X X X X X
чл.2, ал.1, т.5 от 

ЗОС
Неустановен собственик

201 201 / 20.04.2000 г. 201
гр.Божурище, парцел XIV - 

общ., озеленяване кв.21

гр.Божурище, парцел XIV - 

общ., озеленяване кв.21, с 

площ 1385 кв.м.

X X X X X X
чл.2, ал.1, т.5 от 

ЗОС
Неустановен собственик

202 202 / 02.05.2000 г. 202
гр.Божурище, парцел II - 

общ., кв.34

гр.Божурище, парцел II - 

общ., кв.34, с площ от 907 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж за 

жилищен блок с планоснимачен № 

699

продажба

Продаден с Договори за 

Покупко-продажба на 

собственици на жилищен 

блок 20, гр.Божурище

X
параграф 42 от ЗОС 

- ПЗР
Неустановен собственик

203 203 / 02.05.2000 г. 203
гр.Божурище, парцел VI 

общ., кв.34

гр.Божурище, парцел VI 

общ., кв.34, с площ от 515 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж за 

двуетажна жилищна сграда  с 

планоснимачен № 690

продажба

Продаден на 

собствениците на 

жилищен блок 21, с 

Договори за Покупко-

продажби, гр.Божурище

X
параграф 42 от ЗОС 

- ПЗР
Неустановен собственик

204 204 / 02.05.2000 г. 204
гр.Божурище, парцел II - 

надземни гаражи, кв.34

гр.Божурище, парцел II - 

надземни гаражи, кв.34, с 

площ от 519 кв.м.

X X

Учредено право на строеж за 

гаражи: 1. Сашо Иванов Узунов -

дог.06.12.2000 г., гар.№ 1; 2. Радка 

Кирилова Емшерова - 

дог.06.12.2000 г., гар.№ 2; 3. Никола 

Добрев Копчев - дог.05.12.2000 г., 

гар.№ 3; 4.Трендафил Димитров 

Генов - дог.05.12.2000 г., гар.№ 4; 5. 

Томчо Колев Томчев - 

дог.05.12.2000 г., гар.№ 5; 6. Кръстю 

Георгиев Кръстев - дог.11.12.2000 

г., гар.№ 6; 7. Райна Евлогиева 

Димитрова - дог.06.12.2000 г., 

гар.№ 7; 8. Димитър Велинов Димов 

- дог.11.12.2000 г., гар.№ 8; 

9.Христо Цочев Табаков - 

дог.12.12.2000 г., гар.№ 9; 10.Иван 

Йорданов Гоцев - дог.11.12.2000 г., 

гар.№ 10; 11. Лилянка Станимирова 

Хр. -дог.06.12.2000 г., гар.№ 12; 

12.Кирил Станимиров Кръстев - 

дог.04.12.2000 г., гар.№ 11; 13. 

Пенка Русанова Кръстева - 

дог.04.12.2000 г., гар.№ 13; 14. 

Ангел Иванов Цеков - 

дог.04.12.2000 г., гар.№ 14; 

15.Петко Миланов Петков - 

дог.06.12.2000 г., гар.№ 15

X X
стар акт № 69 / 04.02.1998 

г.

параграф 42 от ЗОС 

- ПЗР
Община Божурище

205 205 / 02.05.2000 г. 205
гр.Божурище, парцел III - 

общ., кв.33

гр.Божурище, парцел III - 

общ., кв.33, с площ от 528 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж за  

жилищна сграда - два етажа  с 

планоснимачен № 688

продажба

Продаден на 

собствениците на 

жилищен блок 22, 

жк.Жилища, 

гр.Божурище, с Договори 

за Покупко-продажби от 

2002 год., гр.Божурище

стар акт № 69 / 04.02.1998 

г.

параграф 42 от ЗОС 

- ПЗР
Община Божурище



206 206 / 02.05.2000 г. 206 гр.Божурище, УПИ I, кв.31

Сграда - Учебно тенически 

център  - 111.02 кв.м. Земя 

- 2500/52830.5 ид.части от 

УПИ I, кв.31

X X X под наем X

За земя АОС 47/03.04.1998 

г.; За Земя АОС 49 / 

18.05.1998 г.

чл.2, ал.1 , т.9 Община Божурище

207 207 / 02.05.2000 г. 207 гр.божурище, п-л 1, кв.1
парцел 1, кв.1 с площ от 

624 кв.м.
X X X продажба

Продаден с Дог.от 

27.02.2001 г. на фирма 

"ВЕСТРАНС" ООД, 

представлявана от 

Владимир Тодоров 

Тодоров

Отписан от Актовите книги 

със заповед № 138 / 

28.03.2001 г. и записан на 

фирма "ВЕСТРАНС" ООД

чл.59 от ЗОС Община Божурище

208 208 / 25.08.2000 г. 208
гр.Божурище, парцел VII, 

кв.20

гр.Божурище, парцел VII, 

кв.20, отреден за гаражи, с 

площ 1747 кв.м.

X X X X X 478/95 г. - озеленяване
параграф 42 от 

ЗИДЗОС - ПЗР
Неустановен собственик

209 209 / 30.10.2000 г. 209
с.Пожарево, парцел VII общ, 

кв.34

Урегулиран парцел с площ 

от 525 кв.м.
X X

Учредено Право на строеж на 

Атанас Георгиев Чобанков, Договор 

от 15.06.1987 г.

продажба

Продаден на Атанас 

Георгиев Чобанков от 

13.11.2000 г.

X
параграф 42 от ЗОС 

- ПЗР
Община Божурище

210 210 / 16.11.2000 г. 210
с.Хераково, местност Бобен - 

извън регулация

Местни пътища и 

площадки в бивш 

стопански двор на ТКЗС - 

Божурище, с площ от 1031 

кв.м.

X X X продажба

Продаден с Дог.от 

23.08.2001 г. на фирма 

ЕТ Светльо Шишков

X

чл.2 ал.1 т. 5 от 

ЗОС; Писмо № 40 / 

24.04.1997 г. заедно 

с Приемо-

предавателен 

протокол от 

09.12.1997 г., 

съгласно Заповед 

№ 210 / 05.12.1997 

г. 

ТКЗС Божурище

211 211 / 20.11.2000 г. 211

с.Пролеша, Община 

Божурище, обл.Софийска, 

парцел XIII -373, кв.40

Урегулиран Парцел, XIII -

373, кв.40, с площ от 1150 

кв.м.

X X

Учредено Право на строеж на 

Григор Велинов Кръстанов, Договор 

от 12.09.1973 г.

продажба

Продаден с Дог.от 

15.12.2000 г. на Григор 

Велинов Кръстанов

X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Община Божурище

212 212 / 01.12.2000 г. 212
гр.Божурище, парцел IV, 

кв.70

Урегулиран Парцел IV, 

кв.70, с площ от 5575 кв.м.
X X

Отстъпено право на строеж за 

построяване на бл.1, бл.2 и бл.3, 

предадени на Община Божурище 

със заповеди № 0-914/18.06.1976 г. 

на СОНС -ИК, № 0- 42/13.01.1977 г. 

на СОНС-ИК

продажба

Всички апартаменти от 

бл.1, бл.2 и бл.3, с 

изключение на ап.13, 

ап.20, ап.21 и ап.9 от бл.1 

и ап.7, ап.8, ап.9, ап.10, 

ап.11, ап.12 от бл.3 са 

продадени на частни 

лица.посочените 

апартаменти са общински 

и са отдадени под наем.

X

пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС и чл.2 ал.1 

т.4 от ЗОС

Община Божурище

213 213 / 01.12.2000 г. 213
гр.Божурище, Парцел I, 

кв.59 

Парцел I, кв.59, по ЗРП на 

гр.Божурище, отреден за 

КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР И 

УСЛУГИ , с площ от 3200 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж за 100 

кв.м. и 160 кв.м. за ползване на 

Красимир Кънев за 

ТЕЛЕВИЗИОНЕН СЕРВИЗ С 

ДОГОВОР от 16.10.1995 г.

X X 343/13.03.1992 г.

Заповед ДИ - 

135/04.08.2000 г. на 

Областен 

Управител на 

Софийска Област

Държавен

214 214 / 29.12.2000 г. 214
гр.Божурище, Парцел I, 

кв.22

гр.Божурище, Парцел I, 

кв.22, с урегулирана площ 

4115 кв.м.

32 508.50 X

Учредено право на строеж от 

21.07.1998 г. за 3100 кв.м. РЗП на 

Газстроймонтаж ЕАД, гр.София, 

ул.Камен Андреев № 24, Заповед 

130/16.06.1998 год., Договор от 

21.07.1998 г.

продажба

Продаден  целия 

недвижим имот частна 

общинска собственост, 

съгласно Договор за 

Покупко-продажба от 

31.10.2007 г. на 

основание Заповед № РД 

-254 / 03.10.2007 г. на 

МКБ АД  УПИ I, кв.22 по 

ПЗР на гр.Божурище, с 

площ 4115 кв.м.

48/03.04.1998 г. чл.59 от ЗОС Община Божурище



215 215 / 29.12.2000 г. 215
имот 660, п-л I, кв.24, 

гр.Божурище

Имот 660 ( дворно място ), 

с площ от 1210 кв.м. 

триетажна сграда със 

застроена площ от 280.30 

кв.м. и РЗП от 840.90кв.м. 

реконструирана 1970 г.

X X X продажба

Продадена триетажна 

сграда с РЗП 840.9 кв.м. 

с Дог. За Покупко-

продажба от 04.09.2002 г. 

на фирма САКС 2000 

ООД, представлявана от 

Силвия Бакърджиева

35/15.12.1997 г. чл.59 от ЗОС Община Божурище

216 216 / 29.12.2001 г. 216

гр.Божурище, Парцел III, 

кв.34, отреден за Бизнес 

център

Урегулиран парцел III,  с 

площ от 999 кв.м.
X X X продажба

Продаден с Дог. За 

продажба на Георги 

Йорданов Георгиев

X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Неустановен собственик

217 217 / 29.12.2001 г. 217

гр.Божурище, парцел IV, 

кв.34, отреден за Бизнес 

Център

Урегулиран Парцел IV с 

площ от 941 кв.м.
X X X продажба

Продаден на Валентин 

Георгиев Ядков, с дог.от 

09.07.2001 г.

X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Неустановен собственик

218 218 / 05.02.2001 г. 218
с.Пожарево, имот 000007, 

извън регулация

Имот с № 000007 с площ 

от 2198 кв.м. в землището 

на с.Пожарево, извън 

регулация, V -та категория

X X X X X X

пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС и скица № 

К00031/02.02.2001 г. 

от ПК Божурище

Община Божурище

219 219 / 06.02.2001 г. 219

с.Храбърско, Област 

Софийска , п-л I, кв.23, 

кметство, здравна служба и 

детска градина

Урегулиран парцел с площ 

от 3360 кв.м.Двуетажна 

масивна сграда със ЗП от 

270 кв.м.

X X X X X 344/16.03.1992 г.

Заповед ДИ - 10 / 

22.01.2001 г. на 

Областен 

Управител във 

връзка с чл.152 от 

ППЗДС и чл.2, 

ал.1,т.9 от ЗОС

Държавна собственост

220 220 / 06.02.2001 г. 220
гр.Божурище, парцел X, 

кв.39 - поликлиника

Урегулиран парцел X  с 

площ от 3520 кв.м. 

Двуетажна масивна сграда 

- поликлиника с площ от 

670 кв.м. ЗП и 4600 м.330

X X

под наем  - лични доктори, 

Дирекция "Социално Подпомагане", 

безвъзмездно за 3 год.от 11.05.2005 

г.

X X 112/1973 г.

На основание 

Заповед № ДИ -

13/22.01.2001 г.във 

връзка с чл.152 от 

ППЗДС и чл. 2, ал. 

1, т.4 и т. 9 от ЗОС

Държавна собственост

221 221 / 06.02.2001 г. 221
гр.Божурище, парцел XII , 

кв. 43, Детски дом и ясли

Урегулиран Парцел XIII с 

площ от 5090 кв.м.; 1. 

Едноетажна дървена 

сграда ЗП 297 кв.м.; 2. 

Едноетажна дървена 

сграда ЗП 297 кв.м.

X X X X X 144/13.05.1975 г.

Заповед ДИ -12 / 

22.01.2001 г. във 

връзка с чл.152 от 

ППЗДС и чл.2, ал.1, 

т.4 и т. 9  от ЗОС

Неустановен собственик

222 222 / 06.02.2001 г. 222
с.Делян , парцел X - 85, 

кв.13, бившо училище

Урегулиран Парцел X -85 , 

с площ от 3535 кв.м.; 

Полумасивна сграда със 

ЗП 105 кв.м.

6 765.80 X X X X 90/18.04.1969 г.

Заповед ДИ -11 / 

22.01.2001 г. във 

връзка с чл.152 от 

ППЗДС и чл.2, ал.1, 

т.4 и т. 9  от ЗОС

Държавна собственост

223 223 / 06.02.2001 г. 223

с.Делян , парцел X - 

Училище, кв.14, в момента 

кметство и поща

Урегулиран парцел от 

2540 кв.м.Масивна 

Училищна сграда със ЗП 

110 кв.м., ползваща се в 

момента като кметство и 

поща 

X X X X X 75/17.04.1969 г.

Заповед ДИ -22 / 

29.01.2001 г. във 

връзка с чл.152 от 

ППЗДС и чл.2, ал.1, 

т.4 и т. 9  от ЗОС и 

пар.42 от ПЗР НА 

ЗИДЗОС

Държавна собственост

224 224 / 16.02.2001 г. 224

Бивш стопански двор "МТС 

с. Хераково местност Бобен" 

- местен път

Бивш стопански двор "МТС 

с. Хераково местност 

Бобен" - местен път, с 

площ от 324.60 кв.м.

X X X продажба

Продаден с Дог.за 

Пок.Прод.от 23.08.2001 г. 

на фирма ЕТ "Светльо 

Шишков"

X

чл.2, ал. 1, т.5 от 

ЗОС, писмо № 

40/24.04.1997 

г.заедно с Протокол 

за Приемо-пред.от 

09.12.1997 г., 

съгласно Заповед 

210/05.12.1997 г.

ТКЗС Божурище



225 225 / 20.02.2001 г. 225

местност "Бобен", с. 

Хераково, парцел  VII 244 , 

кв. 2

Уергулиран парцел от 748 

кв. м. от които 662 кв.м. 

общински и 86 кв. м. 

частна собственост 

възстановени с Решение 

№ 09 / 27.10.1999 г. на ПК 

Божурище

X X

Право на ползване с Удостоверение 

№ 33 / 25.10.1968 г. по ПМС 21 на 

МС на Асен Борисов Павлов

продажба

Продаден с 

дог.25.04.2001 г. на Асен 

Борисов Павлов 662 кв.м.

X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС

АПК Божурище, със законно 

построена сграда от Асен 

Павлов и Григор Матов - 86 

кв.м., гр. Костинброд

226 226 / 05.03.2001 г. 226
гр.Божурище, парцел VI , кв. 

87

Урегулиран парцел VI - 

общ. - 1/2 идеална част в 

размер на 292.50 кв.м.

X X

Учредено право на строеж на Петър 

Манолов Донев с Дог. от 21.12.1987 

г.

продажба

Продадена 1/2 идеална 

част  с Дог. На Обл.У-л от 

19.06.1997 г. на Иван 

Камбуров .Продадена 1/2 

идеална част  с Дог. на 

Кмета на Община 

Божурище на Петър 

Манолов Донев

X

Заповед ДИ -130 / 

01.03..2001 г. на 

Областен управител 

на Софийска област

Държавна собственост

227 227 / 05.03.2001 г. 227
с. Златуша, парцел XXII -15, 

кв.1

Урегулирал парцел с. 

Златуша, парцел XXII -15, 

кв.1, с площ от 785 кв.м.

X X

Учредено право на строеж на Тодор 

Евлогиев Тодоров с Дог. от 

29.07.1985 г.

X X X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Община Божурище

228 228 / 05.03.2001 г. 228
с.Делян, парцел VI общ., 

кв.1

Урегулиран парцел VI - 

общ. С площ от 553 кв.м.
X X

Учредено право на строеж на 

Александър Колев Чалъков с Дог. 

от 20.10.1986 г.

продажба

Продаден на Александър 

Колев Чалъков с Дог.от 

18.06.2002 г.от Община 

Божурище

X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Община Божурище

229 229 / 05.03.2001 г. 229
с.Делян, парцел XI общ., 

кв.1

Парцел XI-общ.с площ от 

502 кв.м.
X X

Учредено право на строеж на 

Лиляна Любенова Райкова с Дог. от 

23.11.1985 г.

продажба

Продаден на Лиляна 

Любенова Райкова с 

Дог.от 28.05.2002 г.

X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Община Божурище

230 230 / 05.03.2001 г. 230 с.Пожарево , парцел IV, кв.9
Урегулиран парцел IV с 

площ от 440 кв.м.
X X

Учредено право на строеж на Петър 

Димитров Матеев с Дог. от 

24.04.1986г.

продажба

Продаден на Петър 

Димитров Матеев с 

Дог.от 26.04.2001 г.

X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Община Божурище

231 231 / 05.03.2001 г. 231 с.Делян, парцел X - 36, кв.5
Урегулиран парцел X -36, 

с площ от 811 кв.м.
X X

Учредено право на строеж на 

Любомир Асенов Ценков с Дог.от 

20.12.1986 г.

продажба

Продаден с Дог.от 

06.04.2001 г. на любомир 

ценков - 1/2 Идеална част 

от Парцел X-36, кв.5

X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Община Божурище

232 232 / 05.03.2001 г . 232
с.Делян, парцел XIV - 36, 

кв.5

Урегулиран парцел XIV - 

36, кв.5, с площ от 608 

кв.м.

1 006.00

Учредено право на строеж на Петър 

Соянов Кибаров с Дог.от 23.12.1983 

г.

продажба

Продаден с дог.от 

06.04.2001 г. на Петър 

Стоянов Кибаров

X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Община Божурище

233 233 / 05.03.2001 г. 233
с.Пожарево, парцел VIII -

общ., кв. 9

Урегулиран парцел VIII -

общ., кв. 9, с площ от 505 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж на 

Димитър Събев Ченешев с Дог.от 

09.07.1993 г.

продажба

Продаден п-л / УПИ / VIII 

общ., кв.9 по ПР с. 

Пожарево, целия с площ 

505 кв.м. на основание 

Заповед РД  - 159 / 

02.06.2009 г. и РД 

170/09.06.2009 г. и 

Договор за Покупко-

продажба от 10.06.2009 г. 

на Димитър Събев 

Ченешев

X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Община Божурище

234 234 / 05.03.2001 г. 234
Парцел IV - общ., кв.9, 

с.Пожарево

Урегулиран парцел IV 

общ., с площ 622 кв.м.
X X

Учредено право на строеж на Хака 

Мюмюнов с Дог.от 23.05.1981 г.
продажба

Продаден на Валентин 

Асенов и Кирил Асенов с 

Дог. 26.10.2001 г. на 

Кмета на Общината

X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Община Божурище

235 235 / 05.03.2001 г. 235
гр.Божурище, парцел III 186, 

кв.44

Урегулиран парцел III 186, 

кв.44, с площ от 1230 кв.м.
X X

Учредено право на строеж на Филип 

Симов Гогов и Методи Костадинов 

Георгиев, НА 119, т.XXXI, 

д.5147/1963 г. 

X X X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Община Божурище

236 236 / 05.03.2001 г. 236
гр.Божурище, парцел  VI - 

336 , кв.66

Урегулиран Парцел, VI - 

336 , кв.66, с площ от 750 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж на Любен 

Асенов Павлов, НА 183, т.XXIV, 

д.4135/1963 г. 

X X X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Община Божурище



237 237 / 05.03.2001 г. 237
с.Пролеша, парцел III 320, 

319, кв.47

Урегулиран парцел III 320, 

319, кв.47, с площ 934 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж на Рилка 

Димитрова Караделова и Стефан 

Игнатов Миков с Дог.от 23.07.1974 г.

X X X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Община Божурище

238 238 / 05.03.2001 г. 238
гр.Божурище, парцел V 

общ., кв.77

Урегулиран парцел с площ 

от 1110 кв.м.
X X

Учредено право на строеж на 

Добромир Михайлов Александров 

дог. От 30.01.1995 г. и Те,менужка 

Антонова Величкова Дог.от 

26.01.1995 г.

X X X

пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС и Заповед 

№ ДИ - 143 / 

01.03.2001  на 

Областен управител

Държавна собственост

239 239 / 05.03.2001 г. 239
гр.Божурище, парцел IV 

общ., кв.77

Урегулиран парцел IV 

общ., с площ от 725 кв.м. 
X X X X X

488/05.05.1995 г. ; 

Съставени нови актове 301 

/ 10.08.2001 г. и 299 / 

10.08.2001 г.

Заповед ДИ-142 / 

01.03.2001 г. на 

Областния 

управител на 

Софийска област 

във връзка с пар..42 

от ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост

240 240 / 06.03.2001 г. 240
гр.Божурище, парцел III 

общ., кв.77

Урегулиран парцел III 

общ., кв.77, с площ от 735 

кв.м

X X

Учредено право на строеж на Надя 

Петрова Георгиева дог.от 

27.09.1995 г. за 1/2 ид.част и 

Славчо Петров Славчев с дог. от 

28.09.1995 г. за 1/2 идеална част.

X X

487/05.05.1995 г. ; 

Съставени нови актове 298 

/ 10.08.2001 г. и 302 / 

10.08.2001 г.

Заповед ДИ-141 / 

01.03.2001 г. на 

Областния 

управител на 

Софийска област 

във връзка с пар..42 

от ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост

241 241 / 06.03.2001 г. 241
гр.Божурище, парцел VI, 

общ., кв. 77

Урегулиран парцел VI 

общ., кв.77, с площ от 375 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж на 

Адриана Кръстанова Колева - с 

Дог.от 23.01.1995 г.

продажба

Продаден на Адриана 

Кръстанова Колева, с 

Дог. От 01.03.2002 г.

490/05.05.1995 г

Заповед ДИ-139 / 

01.03.2001 г. на 

Областния 

управител на 

Софийска област 

във връзка с пар..42 

от ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост

242 242 / 07.03.2001 г. 242
с.Делян, парцел VI - 36 , кв. 

10

Урегулиран парцел VI с 

площ от 666 кв.м.
X X

Учредено право на строеж на 

Димитър Дичков Димитров - с Дог.от 

15.12.1983 г.

продажба

Продаден на Димитър 

Дичков Димитров - с 

Дог.от 15.12.1983 г.

X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Община Божурище

243 243 / 07.03.2001 г. 243
гр.Божурище, парцел I общ., 

кв.77

Урегулиран парцел I  

общ.с площ от 760 кв.м.
X X

Учредено право на строеж на Иван 

Димитров Попов - с Дог.от 

11.07.1995 г. и на Стойна Живкова 

Кефалова - с Дог. От 11.07.1995 г.

X X

485/05.05.1995 г.; 

Съставени нови актове 

303/10.08.2001 и 

297/10.08.2001 г.

Заповед ДИ-144 / 

01.03.2001 г. във 

връзка с пар.42 от 

ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост

244 244 / 07.03.2001 г. 244
гр.Божурище, парцел II 

общ., кв.77

Урегулиран парцел II  

общ.с площ от 375 кв.м.
X X

Учредено право на строеж на Тони 

Боянов Славков- с Дог.от 23.01.1995 

г.

продажба

Продаден на Тони 

Боянов Славков с Дог. от 

28.12.2001 г.

486/05.05.1995 г.

Заповед ДИ-140 / 

01.03.2001 г. във 

връзка с пар.42 от 

ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост

245 245 / 07.03.2001 г. 245
гр.Божурище, парцел XVI - 

общ.кв.76

Урегулиран Парцел XVI-

общ., с площ от 1317 кв.м.
X X

Учредено право на строеж на 

Александър Борисов Георгиев 

дог.29.08.1990 г.Отменено с 

решение № 12 от протокол № 3 на 

Об.Съвет Божурище от 16.03.2004 г. 

и Заповед № 95 / 05.04.2004 г. на 

Кмета на община Божурище

продажба

Продаден целия УПИ на 

Спас Борисов Дамянов 

със заповед № 

250/26.07.2004 г. на 

Кмета на Община 

Божурище и Договор за 

покупко-продажба от 

05.08.2004 г. и вписан в 

Службата по вписвания 

на 09.08.2004 г.Спечелил 

на търг с тайно 

наддаване на 14.07.2004 

г.

323/15.06.1990 г.

Заповед ДИ-145 / 

01.03.2001 г. на 

Обл.управител във 

връзка с пар.42 от 

ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост

246 246 / 07.03.2001 г. 246
гр.Божурище, парцел X общ, 

кв.76

Урегулиран Парцел X-

общ., кв.76, с площ от 908 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж на Петко 

Рангелов Младенов- с Дог.от 

16.08.1990 г..

X X 317/15.06.1990 г.

Заповед ДИ-146 / 

01.03.2001 г. на 

Обл.управител във 

връзка с пар.42 от 

ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост



247 247 / 07.03.2001 г. 247
гр.Божурище, парцел VII 

общ, кв.76

Урегулиран Парцел VII-

общ., кв.76, с площ от 979 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж на 

Атанас Георгиев Тумбев- с Дог.от 

17.03.1992 г.

X X 314/15.06.1990 г.

Заповед ДИ-147 / 

01.03.2001 г. на 

Обл.управител във 

връзка с пар.42 от 

ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост

248 248 / 07.03.2001 г. 248
гр.Божурище, парцел IV 

общ, кв.76

Урегулиран парцел IV 

общ., кв.76, с площ от 978 

кв.м

X X

Учредено право на строеж на 

Надежда Георгиева Георгиева- с 

Дог.от 24.09.1990 г.

продажба

Продаден с Дог. От 

27.02.2003 г. на Надежда 

Георгиева Георгиева

311/15.06.1990 г.

Заповед ДИ-148 / 

01.03.2001 г. на 

Обл.управител във 

връзка с пар.42 от 

ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост

249 249 / 07.03.2001 г. 249
гр.Божурище, кв.Максим 

Горки, кв.6, парцел II -48

Урегулиран парцел II -48, 

кв.Максим Горки, кв.6,с 

площ от 890 кв.м. 

X X

Учредено право на строеж на 

Младен Йорданов Бонев- с Дог.от 

27.11.1989 г. и Герман Младенов 

Бонев

продажба

Продаден на Младен 

Йорданов Бонев и 

Герман Младенов Бонев 

с дог.от 23.08.2001 г.

230/20.04.1989 г.

Заповед ДИ-152 / 

01.03.2001 г. на 

Обл.управител във 

връзка с пар.42 от 

ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост

250 250 / 07.03.2001 г. 250
гр.Божурище, кв.Максим 

Горки, кв.6, парцел III -48

Урегулиран парцел III -48, 

кв.Максим Горки, кв.6,с 

площ от 916 кв.м. 

X X

Учредено право на строеж на Душко 

Асенов Пенчев- с Дог.от 24.10.1989 

г.

продажба

Продаден на Боян 

Душков Асенов с Дог. от 

20.08.2002 г.

230/20.04.1989 г.

Заповед ДИ-153 / 

01.03.2001 г. на 

Обл.управител във 

връзка с пар.42 от 

ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост

251 251 / 07.03.2001 г. 251
гр.Божурище, кв.Максим 

Горки, кв.6, парцел IV -48

Урегулиран парцел IV -48 

кв.Максим Горки, кв.6, с 

площ от 882 кв.м.

X X

Учредено право на строеж на Румен 

Тодоров Филипов- с Дог.от 

12.03.1994 г.

продажба

Продаден на  Румен 

Тодоров Филипов- с 

Дог.от 21.06.2001 г.

230/20.04.1989 г.

Заповед ДИ-154 / 

01.03.2001 г. на 

Обл.управител във 

връзка с пар.42 от 

ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост

252 252 / 08.03.2001 г. 252
гр.Божурище, кв.Максим 

Горки, кв.6, парцел V -48

Урегулиран парцел  V -48 

кв.Максим Горки, кв.6, с 

площ от 900 кв.м.

X X

Учредено право на строеж на 

Станимир Николов Александров- с 

Дог.от 14.03.1995 г.

продажба

Продаден на Станимир 

Николов Александров- с 

Дог.от04.05.2002 г. от 

Община Божурище

230/20.04.1989 г.

Заповед ДИ-155 / 

01.03.2001 г. на 

Обл.управител във 

връзка с пар.42 от 

ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост

253 253 / 08.03.2001 г. 253
гр.Божурище, кв.Максим 

Горки, кв.6, парцел XII -48

Урегулиран парцел XII -48 

кв.Максим Горки, кв.6, с 

площ от 980 кв.м.

X X

Учредено право на строеж на 

Димитър Владимиров Михалков- с 

Дог.от 27.06.1989 г.

продажба

Продаден на Димитър 

Владимиров Михалков- с 

Дог.от 08.06.2004 г. и 

вписан на 08.06.2004, том 

I, № 107, вх.регистър 603

230/20.04.1989 г.

Заповед ДИ-157 / 

01.03.2001 г. на 

Обл.управител във 

връзка с пар.42 от 

ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост

254 254 / 08.03.2001 г. 254
гр.Божурище, парцел III 

общ., кв.75

Урегулиран парцел III 

общ., кв.75, с площ от 920 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж на 

Софрони Стоянов Манолков- с 

Дог.от 27.06.1989 г.

X X 302/15.06.1990 г.

Заповед ДИ-149 / 

01.03.2001 г. на 

Обл.управител във 

връзка с пар.42 от 

ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост

255 255 / 08.03.2001 г. 255
гр.Божурище, парцел IV 

общ., кв.75

Урегулиран парцел IV 

общ., кв.75, с площ от 920 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж на Ирина 

Ангелова Угринска- с Дог.от 

13.08.1990г.

продажба

Продаден на на Ирина 

Ангелова Угринска- с 

Дог.от 05.07.2002 г.

303/15.06.1990 г.

Заповед ДИ-150 / 

01.03.2001 г. на 

Обл.управител във 

връзка с пар.42 от 

ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост

256 256 / 08.03.2001 г. 256
гр.Божурище, парцел VI 

общ., кв.75

Урегулиран парцел VI 

общ., кв.75, с площ от 920 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж на Ирина 

Ангелова Угринска- с Дог.от 

13.08.1990г.

X X 305/15.06.1990 г.

Заповед ДИ-151 / 

01.03.2001 г. на 

Обл.управител във 

връзка с пар.42 от 

ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост



257 257 / 08.03.2001 г. 257
гр.Божурище, парцел IV 

общ.кв.32

Урегулиран парцел IV 

общ. с площ от 418 кв.м.
X X

Учредено право на строеж на Бойко 

Вангелов Рушков- с Дог.от 

20.01.1995 г.

продажба

Продаден с дог. от 

15.03.20025 на Бойко 

вангелов Рушков от 

Община Божурище

494/05.05.1995 г.

Заповед ДИ-131 / 

01.03.2001 г. на 

Обл.управител във 

връзка с пар.42 от 

ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост

258
258 / 08.03.2001 г. ( им.п. 

10828 )
258

гр.Божурище, парцел VI 

общ.кв.32

Урегулиран парцел VI 

общ.кв.32, с площ от 1150 

кв.м.

12 179.70 X

Учредено право на строеж на Тодор 

Христов Младенов- с Дог.от 

06.01.1995 г.

X X 496/05.05.1995 г.

Заповед ДИ-132 / 

01.03.2001 г. на 

Обл.управител във 

връзка с пар.42 от 

ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост

259 259 / 08.03.2001 г. 259
гр.Божурище, парцел VII 

общ.кв.32

Урегулиран парцел VII 

общ.кв.32, с площ от 606 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж на Мария 

Атанасова Русинова- с Дог.от 

17.01.1995 г.

продажба

Продаден на Атанас 

Иванов Черешаров с 

Дог.от 14.12.2001 г. с 

Кмета на Общината

497/05.05.1995 г.

Заповед ДИ-133 / 

01.03.2001 г. на 

Обл.управител във 

връзка с пар.42 от 

ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост

260 260 / 08.03.2001 г. 260
гр.Божурище, парцел VIII 

общ.кв.32

Урегулиран парцел VIII 

общ.кв.32, с площ от 805 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж на 

Димитър Динев Димитров и Илиана 

Миомирова, Юлиана Миомирова с 

Дог.от 18.08.1995 г. и 21.08.1995 г.

продажба

Продаден на Димитър 

Динев Димитров с Дог. От 

04.01.2002 г. - 402 кв.м. 

Продаден на Илиана 

Миомирова и Юлиана 

Миомирова с Дог. От 

21.02.2003 г.403 кв.м.

498/05.05.1995 г.

Заповед ДИ-134 / 

01.03.2001 г. на 

Обл.управител във 

връзка с пар.42 от 

ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост

261 261 / 15.03.2001 г. 261

гр.Божурище, кв.6, 

кв.Максим Горки , парцел IX-

48

Урегулиран парцел IX - 48 

с площ от 900 кв.м.
X X

Учредено право на строеж на 

Виолета Кръстева Златкова- с 

Дог.от 27.11.1989 г.

X X 230/20.04.1989 г.

Заповед ДИ-156 / 

01.03.2001 г. на 

Обл.управител във 

връзка с пар.42 от 

ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост

262 262 / 27.03.2001 г. 262
с.Хераково, махала Кантон, 

парцел VI-453, кв.58

Урегулиран парцел VI - 

453,  с площ от 720 кв.м.
X X

Учредено право на строеж на Мария 

Стефанова Шаферова- с Дог.от 

29.09.1994 г.

продажба

Продаден на Мария 

Стефанова Шаферова с 

Дог. От 19.04.2001 г.

382/09.1994 г.

Заповед ДИ-268 / 

16.03.2001 г. на 

Обл.управител във 

връзка с пар.42 

отППЗОС

Държавна собственост

263 263 / 29.03.2001 г. 263
с.Хераково, махала Кантон, 

парцел IV-579, кв.67

Урегулиран парцел IV-579, 

кв.67, с площ от1278 кв.м.
X X X X X

Заповед № ДИ-

271/16.03.2001 Г.

Актуван с Акт за 

Държавна 

собственост 

389/05.10.1994 г.

Община Божурище

264 264 /29.023.2001 г. 264
с.Хераково, махала Бобен, 

парцел VI 281, кв. 28

Урегулиран парцел VI - 

281 ,  с площ от 970 кв.м.
X X

Учредено право на строеж на Марин 

Лазаров Маринов- с Дог.от 

18.02.1992 г.

продажба

Продаден на Марин 

Лазаров Маринов с Дог. 

за продажба от 

06.11.2001 г. на кмета на 

Община Божурище

338/12.02.1992 г.

Заповед ДИ-269 / 

16.03.2001 г. на 

Обл.управител във 

връзка с пар.42 от 

ППЗОС

Държавна собственост

265 265 / 29.03.2001 г. 265
с.Хераково, м.Белица, 

парцел XIX-138, кв.15

Урегулиран парцел XIX-

138, кв.15, с площ от 615 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж на Елена 

Димитрова Стоянова- с Дог.от 

26.10.1994 г.

продажба

Продаден с Дог.от 

25.04.2001 г. на Елена 

Димитрова Стоянова

388//10.10.1994 г.

Заповед ДИ-272 / 

16.03.2001 г. на 

Обл.управител във 

връзка с пар.42 от 

ППЗОС

Държавна собственост

266 266 / 29.03.2001 г. 266
с.Хераково, местност Бобен, 

парцел IX - 250 , кв. 26

Урегулиран парцел IX - 

250 , кв. 26, с площ от 710 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж на 

Надежда и Ангел Тодорови- с 

Дог.от 24.02.1992 г.

продажба

Продаден на Ангел 

Тодоров Тодоров и 

Надежда Павлова 

Тодорова с Дог. От 

14.012.2001 г. на Кмета 

на Общината

339/18.02.1992 г.

Заповед ДИ-270 / 

16.03.2001 г. на 

Обл.управител във 

връзка с пар.42 от 

ППЗОС

Държавна собственост

267 267 / 29.03.2001 г. 267 гр.Божурище, парцел I, кв.33
Урегулиран парцел I  с 

площ от 6114 кв.м.
X X X X X 69/04.02.1998 г. Чл. 59 от ЗОС Община Божжурище

268 268 / 20.04.2001 г. 268
гр.Божурище, парцел VIII, 

кв. 20

Урегулиран парцел  VIII, 

кв.20, с площ от 1975 кв.м.
X X

Учредено право на строеж за 53 

бр.гаражи
X X 208/25.08.2000 г.

Параграф 42 от ПЗР 

на ЗИДЗОС и чл.59 

от ЗОС

Община Божжурище



269 269 / 27.04.2001 г. 269

с.Хераково, Урегулиран 

парцел II-265, кв. 27, м. 

Бобен

Урегулиран парцел II-265, 

кв. 27, м. Бобен, с площ от 

700 кв.м.

X X

Ползвател на имота н-ци на Любен 

Димитров Генов с Удостоверение № 

8 / 05.05.1979 г.

продажба

Продаден на Невенка 

Любенова Гетова и Райна 

Любенова Генова с Дог. 

От 04.12.2001 г.

X
Параграф 42 от ПЗР 

на ЗИДЗОС
Държавна собственост

270 270 / 10.05.2001 г. 270
с.Хераково, м.Бобен, п-л III - 

275, кв.28

Урегулиран парцел III - 

275, кв.28, с площ от 766 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж на 

Велика Благоева Катевска и 

Евгения Стоянова Катевска с Дог.от 

09.12.1994 г.

продажба

Продаден на Евгения 

Стоянова Катевска с 

Дог.от 05.06.2001 г.

424/04.10.1994 г.

Заповед ДИ-515 / 

07.05.2001г. на 

Обл.управител на 

Софийска Област 

във връзка с пар.42 

от ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост

271 271 / 14.05.2001 г. 271
с.Делян, парцел IV - 49, 

кв.15

Урегулиран п-л  / имот/  IV 

49, с площ 336 кв.м.
X X X X X X

Параграф 42 от ПЗР 

на ЗИДЗОС
Държавна собственост

272 272 / 14.05.2001 г. 272

гр.Божурище, кв.Максим 

Горки, кв.3, Урегулиран имот 

V

Урегулиран имот V / 

Урегулиран имот 

Урегулиран Парцел V, 

кв.3, с площ от 576 кв.м.

X X

Учредено право на строеж на Таса 

Николова Павлова - с Дог.от 

06.02.1990 г.

X X 234/30.04.1989 г.

Заповед ДИ-514 / 

07.05.2001г. на 

Обл.управител на 

Софийска Област 

във връзка с пар.42 

от ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост

273 273 / 15.05.2001 г. 273
гр.Божурище, парцел VIII-

289, кв.65

Урегулиран парцел VIII-

289, кв.65, с площ от 538 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж на Бойка 

Драгомирова Иванова - с Дог.от 

1996 г.с НА 133, т.II, дело 610 / 1996 

г.

продажба

Продадени 1/2 ид.части 

УПИ VIII 289, кв.65, 

гр.Божурище, целия от 

538 кв.м. съгласно 

заповед № 67/17.03.2005 

и Дог. За Покупко-

продажба от 31.05.2005 г. 

на Бойка Драгомирова 

Иванова

39/16.04.1969 г.

Заповед ДИ-513 / 

07.05.2001г. на 

Обл.управител на 

Софийска Област 

във връзка с пар.42 

от ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост

274 274 / 15.05.2001 г. 274

гр.Божурище, парцел ( 

Урегулиран Имот ) II - 301, 

кв. 67

Урегулиран парцел II - 301, 

кв. 67, с площ от 700 кв.м.
5 782.80 X

Учредено право на строеж на 

Милена Миланова Миланова- с НА 

15, Т. III, Д.935/97 г.

продажба

Продаден п-л  /УПИ / II - 

301, кв. 67, с площ от 732 

кв.м. на Милена 

Миланова Миланова, 

съгласно зап. РД -205 / 

06.07.2007г. и Дог. За 

Покупко-продажба от 

18.09.2007 г.

X

Заповед ДИ-512 / 

07.05.2001г. на 

Обл.управител на 

Софийска Област 

във връзка с пар.42 

от ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост

275 275 / 16.05.2001 г. 275
гр.Божурище, кв. 67, 

Уегулиран парцел  VI -305

Урегулиран парцел /имот/ 

VI -305, кв.67, с площ от 

620 кв.м.

X X

Учредено право на строеж на Любчо 

Борисов Иванов - с Дог.от 

18.09.1975 г.

продажба

Продаден на Любчо 

Борисов Иванов - с 

Дог.от17.04.2002 г.

50/16.04.1969 г.

Заповед ДИ-511 / 

07.05.2001г. на 

Обл.управител на 

Софийска Област 

във връзка с пар.42 

от ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост

276 276 / 16.05.2001 г. 276

гр.Божурище, кв.75, 

урегулиран парцел  /имот/ 

VII

Урегулиран парцел /имот/  

VII, с площ от 920 кв.м.
X X

Учредено право на строеж на 

Евгени Богданов Гигов - с Дог.от 

13.08.1990 г.

продажба

Продаден с Дог. За 

Покупко-продажба от 

30.07.2004 г. на 

основание Заповед 260 / 

29.07.2004 г. на Кмета на 

Община Божурище на 

Евгени Богданов Гигов

306/15.06.1990 г.

Заповед ДИ-510 / 

07.05.2001г. на 

Обл.управител на 

Софийска Област 

във връзка с пар.42 

от ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост

277 277 / 16.05.2001 г. 277

гр.Божурище, кв.76, 

Урегулиран парцел / имот/ 

XIII

Урегулиран парцел / имот/ 

XIII, кв. 76, с площ от 828. 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж на 

Емилия Цветанова Георгиева - с 

Дог.от 10.08.1990 г.

X X 320/15.06.1990 г.

Заповед ДИ-509 / 

07.05.2001г. на 

Обл.управител на 

Софийска Област 

във връзка с пар.42 

от ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост



278 278 / 16.05.2001 г. 278

гр.Божурище, кв.76, 

Урегулиран парцел / имот/ 

IX

Урегулиран парцел / имот/ 

IX, кв.76, с площ 990 кв.м.
X X

Учредено право на строеж на Васил 

Влайков Първанов - с Дог.от 

29.08.1990 г.

продажба

Продаден на Васил 

Влайков Първанов от 

Община Божурище с 

Дог.от 18.03.2002 г.

316/15.06.1990 г.

Заповед ДИ-508 / 

07.05.2001г. на 

Обл.управител на 

Софийска Област 

във връзка с пар.42 

от ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост

279 279 / 17.05.2001 г. 279
гр.Божурище, урегулиран 

имот  VI , кв.76

Урегулиран парцел / имот/ 

VI , кв.76, с площ от 968 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж на 

Румяна Михайлова Василева - с 

Дог.от 13.08.1990 г.

продажба

Продаден с Дог от 

05.02.2002 г. на Румяна 

Михайлова Василева от 

Община Божурище

313/15.06.1990 г.

Заповед ДИ-507 / 

07.05.2001г. на 

Обл.управител на 

Софийска Област 

във връзка с пар.42 

от ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост

280 280 / 17.05.2001 г. 280
гр.Божурище, парцел  XII , 

кв. 76

Урегулиран парцел / имот/ 

XII , кв. 76, с площ от 956 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж на Бойка 

Наумова Виденова - с Дог.от 

02.07.1990 г.

X X 319/15.06.1990 г.

Заповед ДИ-506 / 

07.05.2001г. на 

Обл.управител на 

Софийска Област 

във връзка с пар.42 

от ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост

281 281 / 15.06.2001 г. 281
гр.Божурище, имот 620 

Урегулиран имот VII , кв.36

Имот 620, попадащ в 

парцел  ( урегулиран имот 

) VII с площ 693 кв.м.

2 324.00 X X X X X
чл.2, ал.1, т.4 от 

ЗОС

Боян Борисов Йотов-

Отчужден ; Заповед № II АО-

19-216/05.04.1983 г.

282 282 / 15.06.2001 г. 282

гр.Божурище, имот 621 в 

урегулиран парцел VII , кв. 

36

Имот 621, попадащ в 

Урегулиран парцел  / имот 

/ VII с площ от 670 кв.м.

2 425.00 X X X X X
чл.2, ал.1, т.4 от 

ЗОС

Невена Младенова Панчева-

Отчужден ; Заповед № II АО-

19-215/05.04.1983 г.

283 283 / 29.06.2001 г. 283

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот / I общ., 

кв.25

Урегулиран Имот / парцел 

/,  I общ., кв.25, с площ от 

708 кв. м. 

X X
Учредено право на строеж на Аргир 

Начев  - с Дог.от 11.10.2001 г.
X X 57/16.04.1969 г.

Заповед ДИ-801 / 

25.06.2001г.във 

връзка с пар.42 от 

ПЗР на ЗОС

Държавна собственост

284 284 / 29.06.2001 г. 284

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот / II общ., 

кв.25

 Урегулиран Имот / парцел 

/ II общ., кв.25, с площ 693 

кв.м.

8 246.70 X

Учредено право на строеж на Ангел 

Пашев  - с Дог.от 05.10.2001 г., 

прехв.на Керстин Любомирова НА 

51, Т.IV, р.г.22.08, Д.668/2001 г.

X X 57/16.04.1969 г.

Заповед ДИ-801 / 

25.06.2001г.във 

връзка с пар.42 от 

ПЗР на ЗОС

Държавна собственост

285 285 / 29.06.2001 г. 285

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот / IX общ., 

кв.25

Урегулиран Имот /парцел/ 

IX общ., кв.25, с площ от 

679 кв.м.

X X X продажба

Продаден с Дог.от 

12.05.2003 г.на Аргир 

Иванов Начев

57/16.04.1969 г.

Заповед ДИ-801 / 

25.06.2001г.във 

връзка с пар.42 от 

ПЗР на ЗОС

Държавна собственост

286 286 / 29.06.2001 г. 286

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот / VIII общ., 

кв.25

Урегулиран Имот /парцел/ 

VIII общ., кв.25, с площ от 

636 кв.м.

X X X продажба

Продаден с Дог. от 

09.05.2003 г. на Кръстан 

Костадинов Пенчев

57/16.04.1969 г.

Заповед ДИ-801 / 

25.06.2001г.във 

връзка с пар.42 от 

ПЗР на ЗОС

Държавна собственост

287 287 / 29.06.2001 г. 287

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот / VII общ., 

кв.25

Урегулиран Имот /парцел/ 

VII общ., кв.25, с площ от 

597 кв.м.

X X X продажба

Продаден с 

Дог.14.07.2003 г. на 

Тодор Атанасов 

Полянков

57/16.04.1969 г.

Заповед ДИ-801 / 

25.06.2001г.във 

връзка с пар.42 от 

ПЗР на ЗОС

Държавна собственост

288 288 / 29.06.2001 г. 288

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот / III общ., 

кв.24

Урегулиран Имот /парцел/  

III общ., кв.24, с площ от 

743 кв.м.

X X X X X 57/16.04.1969 г.

Заповед ДИ-802 / 

25.06.2001г.на Обл. 

У-л на Соф.Обл. 

във връзка с пар.42 

от ПЗР на ЗОС

Държавна собственост

289 289 / 29.06.2001 г. 289

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот / VII общ., 

кв.24

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот / VII 

общ., кв.24, с площ от 507 

кв.м. 

X X X продажба

Продаден на Спас 

Борисов Даямнов с 

Дог.за продажба от 

29.04.2004 г.

57/16.04.1969 г.

Заповед ДИ-802 / 

25.06.2001г.на Обл. 

У-л на Соф.Обл. 

във връзка с пар.42 

от ПЗР на ЗОС

Държавна собственост



290 290 / 29.06.2001 г. 290

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот / II общ., 

кв.24

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот / II общ., 

кв.24, с площ от 730 кв.м.

X X
Учредено право на строеж за Имот 

659 от 1976 г.
продажба

Продаден с Дог.от 

02.2002 г. на 

кооператорите от 

жил.бл.Нови Алмус

57/16.04.1969 г.

Заповед ДИ-802 / 

25.06.2001г.на Обл. 

У-л на Соф.Обл. 

във връзка с пар.42 

от ПЗР на ЗОС

Държавна собственост

291 291 / 29.06.2001 г. 291
гр.Божурище, кв.24, парцел 

VI  - общ.

гр.Божурище, кв.24, 

парцел VI  - общ., с площ 

от 547 кв.м.

X X
Учредено право на строеж на ЖСК " 

ИЗГРЕВ" с Дог. От 12.10.1981 г.
продажба

Продадени 502.96 / 547 

ид. Части на ЖСК 

"ИЗГРЕВ"  с Дог. От 2002 

г.

57/16.04.1969 г.

Заповед ДИ-802 / 

25.06.2001г. на Обл. 

У-л на Соф.Обл. 

във връзка с пар.42 

от ПЗР на ЗОС

Държавна собственост

292 292 / 29.06.2001 г. 292

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот / III общ., 

кв.25

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот / III общ., 

кв.25, с площ от 679 кв.м.

X X

Учредено право на строеж на 

Румяна Станева  - с НА 22, Т.I, Р.№ 

136, Д. 23/2003 г.

X X 57/16.04.1969 г.

Заповед ДИ-801 / 

25.06.2001г.във 

връзка с пар.42 от 

ПЗР на ЗОС

Държавна собственост

293 293 / 29.06.2001 г. 293
гр.Божурище, парцел II - 

599, кв.37

Урегулиран парцел / имот / 

II  - 599 с площ 2250 кв.м.; 

битов Комбинат - МС 

застр.площ 378 кв.м.; 

Дърводелски цех - 

застр.площ 311 кв.м.; 

Навес за дървени м-ли - 

застр.площ 138 кв.м.; 

Търговски павилион - 

застр.площ 20 кв.м.; 

Битова сграда - склад - 

застр.площ 198 кв.м.; 

Метален склад - застр. 

площ 140 кв.м. 

X

Имотът е включен в 

капитала на Търговско 

дружество 

"ЛЕТЕЦ"ЕООД, със 

седалище и адрес на 

управление 

гр.Божурище, 

ул.Безименна № 1 - 

Решение № 

1/22.05.2001 г. на СОС 

ф.д. 311/01

X X X X

чл.2, ал.1, т.1, чл.2, 

ал.1, т.9 и § 10 от 

ПЗР от ЗОС във 

връзка с 

Разпореждане на 

МС № 6 / 28.04.88 

г.и решение № 107 / 

30.09.80 г. на СОНС - 

ИК

Софийски Окръжен народен 

Съд

294 294 / 07.08.2001 г. 294

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот / VII - 289, 

кв.65

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот / VII - 

289, кв.65, с площ от 564 

кв.м.

X X

Учредено право на строеж на Патър 

Славчев Зарев, Заповед 197 / 

24.11.1970 г.

продажба

Продаден с Дог. от 

20.08.2002 г.  На Петър 

Славчев Зарев

38/16.04.1969 г.

Заповед ДИ-972 / 

20.07.2001 г. на 

Обл.управител на 

Софийска Област 

във връзка с пар.42 

от ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост

295 295 / 08.08.2001 г. 295
с.Храбърско, парцел 

/Урегулиран имот/ II, кв.52

с.Храбърско, парцел 

/Урегулиран имот/ II, кв.52, 

с площ от 1250 кв.м. 

заедно с построената 

сграда със застроена 

площ от 306 кв.м.

X X X продажба

Продаден целия имот на 

търг - УПИ  II Здравна 

служба с площ от 1250 

кв.м., заедно с 

едноетажната сграда със 

ЗП 306 кв.м., кв.52, с,. 

Храбърско, на основание 

Заповед № 407 / 

03.121.2004 г.и Договор 

за Покупко-продажба от 

05.04.2005 г. между 

Кмета на Община 

Божурище и ЕТ " Алекс 

52-Александър Иванов".

139/20.08.1974 г.

Заповед ДИ-980 / 

24.07.2001 г. на 

Обл.управител на 

Софийска Област 

във връзка с чл.2, 

ал.1, т.9 от ЗОС

Държавна собственост

296 296 / 08.08.2001 г. 296
с.Росоман, урегулиран имот 

/ парцел /  XIX - 147, кв. 23

с.Росоман, урегулиран 

имот / парцел /  XIX - 147, 

кв. 23, с площ от 702 кв.м.

X X

Учредено право на строеж на 

Йосиф Иванов Смилов  - с Дог.от 

15.03.1988 г.

продажба

Продаден на Йосиф 

Иванов Смилов, с Дог.за 

Покупко - продажба от 

24.03.2004 г. от Кмета на 

Община Божурище

X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Държавна собственост

297 297 / 10.08.2001 г. 297

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот / I  общ. 

кв.77

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот / I  общ. 

кв.77, с площ от 360 кв.м.

X X

Учредено право на строеж на 

Стойна Живкова Кефалова  - с 

Дог.от 11.07.1995 г. за 380 кв.м.

продажба

Продаден с Дог. От 

28.05.2002 г. на Стойна 

Живкова Кефалова от 

Община Божурище

243/07.03.2001 г. чл.59 от ЗОС Община Божурище



298 298 / 10.08.2001 г. 298

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот / III  общ. 

кв.77

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот / III  общ. 

кв.77,   с площ от 345 кв.м.

X X

Учредено право на строеж на Надя 

Петрова Гергинова; Ангел Георгиев 

Гергинов  - с Дог.от 27.09.1995 г. за 

368 кв.м.

продажба

Продаден на Надя 

Петрова Гергинова и 

Ангел Георгиев Гергинов  

- с Дог.от 14.08.2002 г. 

240/05.03.2001 г. чл.59 от ЗОС Община Божурище

299 299 / 10.08.2001 г. 299

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот /IV  общ. 

кв.77

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот /IV  общ. 

кв.77

X X

Учредено право на строеж на 

Йордан Иванчев, Калин Иванчев и 

Методи Иванчев с Дог. от 

04.10.2001 г.

X X 239/05.03.2001 г. чл.59 от ЗОС Община Божурище

300 300 / 10.08.2001 г. 300

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот IV  общ. 

кв.77

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот IV  общ. 

кв.77, с площ от 870 кв.м.

X X

Учредено право на строеж на 

Теменуга Антонова Величкова с 

Дог. от 26.01.1995 г. за 555 кв.м.; 

Добромир Михайлов Александров с 

Дог. от 30.01.1995 г. за 555 кв.м.

продажба

Продаден на Теменуга 

Антонова Величкова с 

Дог. от 22.01.2002 г.

238/10.08.2001 г. чл.59 от ЗОС Община Божурище

301 301 / 10.08.2001 г. 301

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот VII  общ. 

кв.77

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот VII  общ. 

кв.77,  с площ от 440 кв.м.

X X

Учредено право на строеж на 

Гергана Михайлова с Дог. от 

29.10.2001 г.

X X 239/05.03.2001 г. чл.59 от ЗОС Община Божурище

302 302 / 10.08.20001 г. 302

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот VIII  общ. 

кв.77

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот VIII  общ. 

кв.77, с площ от 380 кв.м.

X X

Учредено право на строеж на 

Славчо Петров Славчев с Дог. от 

28.09.1995 г. за 367 кв.м.

продажба

Продаден на Славчо 

Петров Славчев с Дог. от 

10.04.2002 г.

240/05.03.2001 г. чл.59 от ЗОС Община Божурище

303 303 / 10.08.2001 г. 303

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот IX  общ. 

кв.77

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот IX  общ. 

кв.77, с площ от 330 кв.м.

X X

Учредено право на строеж на Диана 

Иванова Попова с Дог. от 

11.07.1995 г. за 380 кв.м.

продажба

Продаден на Диана 

Иванова Попова с Дог. от 

22.10.2002 г. от Община 

Божурище

243/07.03.2001 г. чл.59 от ЗОС Община Божурище

304 304 / 10.08.2001 г. 304
с.Хераково, бивш Стопански 

двор, имот 44

Имот 44 в бивш Стопански 

двор с площ 2107.22 кв.м. 

от които 960 кв.м. 

определен за 

Охранителна зона "А" на 

сондажен 

кладенец.Сондажен 

кладенец - на стойност 

4144.56 лв. БПС - сграда - 

15 кв.м.

X X X X X X

чл.2, ал.1, т.7 и 

ал.2, т.1 от ЗОС и 

писмо 40/24.04.1997 

г. на ССДИСП 

гр.Божурище и 

Приемо -

Предавателен 

протокол от 

09.12.1997 г.

ССДИСП гр.Божурище 

305 305 / 17.09.2001 г. 305

с.Росоман, урегулиран 

поземлен имот XXI - инд-

жил.стр.кв.8

с.Росоман, урегулиран 

поземлен имот XXI - инд-

жил.стр.кв.8, с площ от 

475 кв.м.; Двуетажна 

масивна сграда с РЗП 219 

кв.м. и застроена площ 

107 кв.м.

X X X продажба

Продаден с 

Дог.08.10.2001 г. на ася 

Миркова Аксентиева

39/10.01.1998 г. чл.59 от ЗОС Община Божурище

306 306 / 17.09.2001 г. 306

с.Росоман, урегулиран 

поземлен имот XIII кв.8, 

отреден за кметство, 

магазин, клуб, АТЦ

с.Росоман, урегулиран 

поземлен имот XIII кв.8, 

отреден за кметство, 

магазин, клуб, АТЦ, с площ 

от 2322 кв.м.Триетажна 

масивна сграда с ЗП 100 

кв.м. и РЗП 300 кв.м. 

построена 1986 г., бившо 

кметство и магазин

X X X X X 39/10.01.1998 г. чл.59 от ЗОС Община Божурище

307 307 / 17.09.2001 г. 307

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот IV общ. 

кв.24

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот IV общ. 

кв.24, с площ от 729 кв.м.; 

Едноетажна паянтова 

сграда със ЗП 300 кв.м.

X X

Отстъпено право на строеж за ЖСК 

на: 1. Елена Хр.Балаббас, Зап.№ 

231 / 22.08.2002 г.; 2. Красимира 

Ст.Стойкова, Зап.№ 233/22.08.2002 

г.; 3.Десислав Б.Стойков, Дог. 

05.09.2003 г.; 4.Евлоги Хр.Христов, 

Дог.03.11.2003 г.; Владимир 

П.Владимиров, Дог.05.09.2003 г.

X

Предадена сграда 300 

кв.м.на основание 

Заповед  № 398 

/09.12.2002 г.на ОКС 

София като строителни 

материали

57/16.04.1969 г.и 

348/26.05.1992 г.

Заповед ДИ-1041 / 

01.09.2001 г. на 

Обл.управител на 

Софийска Област 

във връзка с пар.42 

от ПЗР на ЗОС

Държавна собственост



308 308 / 17.09.2001 г. 308

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот V общ. 

кв.24

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот V общ. 

кв.24, с площ от 660 

кв.м.Едноетажен цех 

машини с площ от 210 

кв.м.Едноетажен дървен 

навес ЗП 100 

кв.м.Едноетажен склад за 

дървен материал 144 кв.м

X X X продажба

Продадени цех - 210 

кв.м.; навес - 100 кв.м.; 

Склад 144 кв.м.на ОКС 

София, Заповед 

398/09.12.2002 г. на 

Кмета на Общината

57/16.04.1969 г. и 

348/26.05.1992 г.

Заповед ДИ-1041 / 

01.09.2001 г. на 

Обл.управител на 

Софийска Област 

във връзка с пар.42 

от ПЗР на ЗОС

Държавна собственост

309 309 / 17.09.2001 г. 309

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот VIII общ. 

кв.24

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот VIII общ. 

кв.24,  с площ от 674 кв.м.; 

едноетажна масивна 

външ.тоал.със ЗП 4 кв.м.; 

Едноетажен масивен 

склад със ЗП 12 кв.м.

X X X X

Предадени 4 кв.м.сграда 

тоалетна, 12 кв.м., склад 

на ОКС-София като 

строит.материали , 

Заповед 398/09.12.2002 

г.на Кмета на Общината; 

Продадени 674 кв.м.на 

търг, проведен на 

14.04.2004 г. с Дог.за 

Покупко-Продажба от 

29.04.2004 г.и вписан на 

30.04.2004 г., Том I № 86 

, вх.регистър 465 на Спас 

Борисов Дамянов

57/16.04.1969 г. и 

348/26.05.1992 г.

Заповед ДИ-1041 / 

01.09.2001 г. на 

Обл.управител на 

Софийска Област 

във връзка с пар.42 

от ПЗР на ЗОС

Държавна собственост

310 310 / 17.09.2001 г. 310

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот IX общ. 

кв.24

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот IX общ. 

кв.24, с площ от 719 кв.м.; 

едноетажен паянтов склад 

с площ 54 кв.м.;  

едноетажен дървен навес 

със ЗП 99 кв.м.; 

X X X X

Предаден паянтов склад 

54 кв.м., навес 99 кв.м.на 

ОКС София на 

строителни материали на 

основание Заповед 

398/09.12.2002 г.на Кмета 

на Общината.Продадени 

719 кв.м. УПИ IX общ. 

Кв.24 ( целия ) на 

Борислав Александров 

Темелковс дог.от 

29.04.2004 г.и вписан на 

29.04.2004 г.том I № 83, 

вх.регистър 454

57/16.04.1969 г. и 

348/26.05.1992 г.

Заповед ДИ-1041 / 

01.09.2001 г. на 

Обл.управител на 

Софийска Област 

във връзка с пар.42 

от ПЗР на ЗОС

Държавна собственост

311 311 / 17.09.2001 г. 311
с.Хераково, м.Кантон, 

урег.поз.имотII 447, кв.58

с.Хераково, м.Кантон, 

урег.поз.имотII 447, кв.58, 

с площ от 770 кв.м.

X X

Учредено право на строеж на Тодор 

Кръстев Тошев- с Дог.от 08.05.1990 

г.

продажба

Продаден на Тодор 

Кръстев Тошев- с Дог.от 

24.09.2001 г.

X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Държавна собственост

312 312 / 21.09.2001 г. 312

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот IV общ. 

Жил.стр.кв.33

гр.Божурище, парцел / 

Урегулиран Имот IV общ. 

Жил.стр.кв.33, с площ от 

3192 кв.м.

X X

Учредено право на строеж на ЖСК 

Владимир Заимов с Дог.от 

15.02.1994 г. за 3650, 95 кв.м. РЗП

продажба

Продаден на ЖСК 

"Владимир Заимов", 

гр.Божурище с Дог.от 

10.12.2001 г.

267/29.03.2001 г. чл.59 от ЗОС Община Божурище

313 313 / 24.09.2001 г. 313
гр.Божурище, Урегулиран 

имот I , кв.33

гр.Божурище, Урегулиран 

имот I , кв.33, с площ от 

2922 кв.м.

X X X X X 267/29.03.2001 г. чл.59 от ЗОС Община Божурище

314 314 / 02.10.2001 г. 314
гр.Божурище, п-л IV търг., 

траф., озел., кв.25

гр.Божурище, п-л IV търг., 

траф., озел., кв.25, с площ 

от 2137 кв.м.; 

едноет.масивна сграда с 

площ от 305 кв.м.

X X X X X
57/16.04.1969 г.                                                                      

332/10.03.1992 г.

Заповед ДИ-1096 / 

20.09.2001 г. на 

Обл.управител на 

Софийска Област 

във връзка с пар.42 

от ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост



315 315 / 02.10.2001 г. 315

гр.Божурище, 

Урег.Поземлен Имот, V 

спорт.площ, спорт.съор. И 

обществено хранен, кв.25

гр.Божурище, 

Урег.Поземлен Имот, V 

спорт.площ, спорт.съор. и 

обществено хранен, кв.25, 

с площ от 2878 кв.м.

X X X X X 57/16.04.1969 г.

Заповед ДИ-1097 / 

20.09.2001 г. на 

Обл.управител на 

Софийска Област 

във връзка с пар.42 

от ПЗР на ЗИДЗОС

Държавна собственост

316 316 / 22.10.2001 г. 316

с.Хераково, обл.Софийска, 

Урегулиран Поземлен Имот 

I, кв. 16

с.Хераково, обл.Софийска, 

Урегулиран Поземлен 

Имот I, кв. 16, с площ от 

8370 кв.м.; Масивна 

Училищна сграда с площ 

от 280 кв.м.

X X X X X 68/17.04.1969 г.

Заповед ДИ-1242 / 

12.10.2001 г. на 

Обл.управител на 

Софийска Област

Държавна собственост

317 317 / 22.10.2001 г. 317

гр.Божурище, 

Урег.Поземлен Имот,XXI 

общ., кв.65

гр.Божурище, 

Урег.Поземлен Имот,XXI 

общ., кв.65, с площ от 472 

кв.м. без застроената в 

него жилищна сграда

X X

Учредено право на строеж на 

Стойчо Радоилов Гердин; 

Дог.26.03.1985 г. и Нот.Акт 108, т.II, 

рег.№3940, д.307/2000 г.за 

учр.право на строеж на Петър 

Красимиров Петров и Анелия 

Стоянова Петрова - тавански етаж и 

Нот.Акт № 10, т.II, рег.№ 833, д. 

222/2001 г. за учр.право на строеж 

на Петър Красимиров Петров - 

втори етаж, Димитрица гердина, 

Нот.Акт № 150, т. I , р.1006; 

Красимира Църковска Нот.акт № 4, 

т.II 

продажба

Продад. 149/472 ид.части 

от Ур.Поземлен имот XXI  

общ., кв.65, с Дог. от 

01.11.2001 г.на 

Димитрица Томова 

Грдина, а с Нот.Акт 132, 

т.IV, р.г.№ 2427, д.749/01 

г. собств. на 149/472 

ид.части е Огнян 

Георгиев Ранчев

X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Държавна собственост

318 318 / 14.11.2001 г. 318
с.Хераково, урегулиран 

поз.имот II-304, кв. 29

с.Хераково, урегулиран 

поз.имот II-304, кв. 29, с 

площ от 885 кв.м.

X X

Учредено право на строеж на Соня 

Райчева Стоева, НА 113, т. II, 

д.200/85 г.

X X 125/29.07.1974 г.

Заповед ДИ-1333 / 

07.11.2001 г. на 

Обл.управител на 

Софийска Област 

във връзка с пар.42 

от ПЗР на ЗОС

Държавна собственост

319 319 / 14.11.2001 г. 319
с.Хераково, урегулиран 

поз.имот III-304, кв. 29

с.Хераково, урегулиран 

поз.имот III-304, кв. 29, с 

площ 860 кв.м.

X X
Учредено право на строеж на 

Георги Димитров, Дог.15.08.1984 г.
продажба

Продаден на Георги 

Димитров Здравков с 

Дог.от 23.09.2003 г.

126/29.07.1974 г.

Заповед ДИ-1334 / 

07.11.2001 г. на 

Обл.управител на 

Софийска Област 

във връзка с пар.42 

от ПЗР на ЗОС

Държавна собственост

320 320 / 14.11.2001 г. 320
с.Хераково, урегулиран 

поз.имот IV-304, кв. 29

с.Хераково, урегулиран 

поз.имот IV-304, кв. 29, с 

площ от 885 кв.м.

X X

Учредено право на строеж на 

Дафинка Дамянова, Дог. 26.01.1987 

г. ( заб. Не е застроен в 5 г. срок )

продажба

Продаден целия имот 

УПИ IV 304, кв.29 по ПР 

ка с. Хераково, с площ 

885 кв.м., продаден на 

търг, проведен на 

14.09.2005 г. на 

основание Зап.№ 268 / 

26.09.2005 г. и Договор за 

Покупко - Продажба 

от27.09.2005 г. на ивайло 

Живков Аспарухов

127/29.07.1974 г.

Заповед ДИ-1332 / 

07.11.2001 г. на 

Обл.управител на 

Софийска Област 

във връзка с пар.42 

от ПЗР на ЗОС

Държавна собственост

321 321 / 14.11.2001 г. 321
с.Хераково, урегулиран 

поз.имот II общ., кв. 22

с.Хераково, урегулиран 

поз.имот II общ., кв. 22, с 

площ от 710 кв.м.

X X

Учредено право на строеж на Гина 

Йораданова Пецева, Дог.20.03.1978 

г.

X X 127/29.07.1974 г.

Заповед ДИ-1335 / 

07.11.2001 г. на 

Обл.управител на 

Софийска Област 

във връзка с пар.42 

от ПЗР на ЗОС

Държавна собственост



322 322 / 14.11.2001 г. 322

с.Хераково, м.Бобен, имот 

358 от п-л V магазин , хран.и 

нехран.стоки, клуб, 

общ.хран, кв.39

с.Хераково, м.Бобен, имот 

358 от п-л V магазин , 

хран.и нехран.стоки, клуб, 

общ.хран, кв.39, с площ от 

933 кв.м., Двуетажна 

сграда - бившо училище и  

настоящ магазин със ЗП 

104 кв.м.

X X X X X 69/17.04.1969 г.

Заповед ДИ-1258 

/25.10.2001 г. на 

Обл.управител на 

Софийска Област 

във връзка с пар.42 

от ПЗР на ЗОС

Държавна собственост

323 323 / 14.11.2001 г. 323

с.Хераково, м.Белица, 

урег.поземлен имот XIV-85, 

кв.9

с.Хераково, м.Белица, 

урег.поземлен имот XIV-

85, кв.9 - Обществ.хранене 

и  магазин с площ 960 

кв.м. Едноетажна сграда 

със ЗП 91 кв.м.

X X X X X 70/07.04.1969 г.

Заповед ДИ-1256 

/25.10.2001 г. на 

Обл.управител на 

Софийска Област 

във връзка с пар.42 

от ПЗР на ЗОС

Държавна собственост

324 324 / 11.12.2001 г. 324

с.Хераково, местност 

"Пейчин Завой", имот 

101001

Нива от 821 / 1421 ид.ч., 

пета категория
X X X X

Отписан от Актовата 

книга за Общински имоти 

на основание Зап.№ 

181/15.07.2003 г.и 

предадени на Белчо 

Петров Цолов

X

Решение на ПК 

Божурище № 

09/19.02.1993 г.

Кметство Хераково

325 325 / 11.12.2001 г. 325

с.Хераково, местност 

"Пейчин Завой", имот 

101002

Нива от 134/734 ид.части, 

пета категория
X X X продажба

Продадени с Дог.от 

11.07.2003 г. на Лиляна 

Славкова Илиева 134/734 

ид.ч.

X

Решение на ПК 

Божурище № 

09/19.02.03 г.

Кметство Хераково

326 326 / 11.12.2001 г. 326

с.Хераково, местност 

"Пейчин Завой", имот 

101003

Нива 1147 кв.м., пета 

категория
X X X X X X

Решение на ПК 

Божурище № 

09/19.02.1993 г.

Кметство Хераково

327 327 / 11.12.2001 г. 327

с.Хераково, местност 

"Пейчин Завой", имот 

101004

Нива от 2011 кв.м., пета 

категория
X X X X X X

Решение на ПК 

Божурище № 

09/19.02.01 г.

Кметство Хераково

328 328 / 11.12.2001 г. 328

с.Хераково, м.Белица, 

урег.поземлен имот V-175, 

кв.18

с.Хераково, м.Белица, 

урег.поземлен имот V-175, 

кв.18, с площ 1008 кв.м.

X X

Право на ползване на Любомир 

Анастасов Стоименов - 

безвъзмездно с Удостоверение 

№77/25.08.1968 г. на ОНС -София

продажба

Продаден на Любомир 

Анастасов Стоименов с 

Дог.от 22.01.2002 г.

X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Държавна собственост

329 329 / 11.12.2001 г. 329

с.Храбърско, имот пл.№ 185 

от парцел № IV, кв. 14 - 

училищен двор

с.Храбърско, имот пл.№ 

185 от парцел № IV, кв. 14 - 

училищен двор, с площ от 

7188 кв.м.Училищна 

масивна сграда на 2 

етажа, с 10 кл. Стаи, мазе, 

салон, склад и 3 стаи за 

други цели - младежки 

клуб-склад и работилница 

с ЗП 270 кв.м.

X X X X X 58/17.04.1969 г.

Заповед ДИ-1257 

/25.10.2001 г. на 

Обл.управител на 

Софийска Област 

във връзка с пар.42 

от ЗОС

Държавна собственост

330 330 / 11.12.2001 г. 330

с.Хераково, местност 

"Пейчин Завой", имот 

101005

Нива с площ от 861 кв.м, 

пета категория
X X X X X X

Решение на ПК 

Божурище № 

09/19.02.1993 г.

Кметство Хераково

331 331 / 11.12.2001 г. 331

с.Хераково, местност 

"Пейчин Завой", имот 

101006, масив 101

Нива с площ от1127 кв.м, 

пета категория
X X X X X X

Решение на ПК 

Божурище № 

09/19.02.1993 г.

Кметство Хераково

332 332 / 11.12.2001 г. 332

с.Хераково, местност 

"Пейчин Завой", имот 

101007, масив 101

Нива с площ от1111 кв.м, 

пета категория
X X X X X X

Решение на ПК 

Божурище № 

09/19.02.1993 г.

Кметство Хераково

333 333 / 11.12.2001 г. 333

с.Хераково, местност 

"Пейчин Завой", имот 

101008, масив 101

Нива с площ от1320 кв.м, 

пета категория
X X X X X X

Решение на ПК 

Божурище № 

09/19.02.2001 г.

Кметство Хераково

334 334 / 11.12.2001 г. 334

с.Хераково, местност 

"Пейчин Завой", имот 

101009, масив 101

Нива с площ от941 кв.м, 

пета категория
X X X X X X

Решение на ПК 

Божурище № 

09/19.02.1993г.

Кметство Хераково



335 335 / 11.12.2001 г. 335

с.Хераково, местност 

"Пейчин Завой", имот 

101010, масив 101

Нива с площ от 844 кв.м. , 

пета категория
X X X X X X

Решение на ПК 

Божурище № 

09/19.02.1993г.

Кметство Хераково

336 336 / 11.12.2001 г. 336

с.Хераково, местност 

"Пейчин Завой", имот 

101011, масив 101

Нива с площ от 819 кв.м. , 

пета категория
X X X X X X

Решение на ПК 

Божурище № 

09/19.02.2001г.

Кметство Хераково

337 337 / 11.12.2001 г. 337

с.Хераково, местност 

"Пейчин Завой", имот 

101012, масив 101

Нива с площ от 801 кв.м. , 

пета категория
X X X X X X

Решение на ПК 

Божурище № 

09/19.02.1993г.

Кметство Хераково

338 338 / 11.12.2001 г. 338

с.Хераково, местност 

"Пейчин Завой", имот 

101013, масив 101

Нива с площ от 948 кв.м. , 

пета категория
X X X X X X

Решение на ПК 

Божурище № 

09/19.02.2001г.

Кметство Хераково

339 339 / 11.12.2001 г. 339

с.Хераково, местност 

"Пейчин Завой", имот 

101014, масив 101

Нива 251 / 851 ид.ч., пета 

категория
X X X продажба

Продадени 600/851 

ид.части на Божидар 

Стойчевски

X

Решение на ПК 

Божурище № 

09/19.02.2001г.

Кметство Хераково

340 340 / 11.12.2001 г. 340
с.Пожарево, м.Могилата, 

имот 025003, масив 25

Пасище, мера с площ 

32372 кв.м.
X X X X X X

Решение на ПК 

Божурище № 

03/23.04.1998г.

Кметство Пожарево

341 341 / 11.12.2001 г. 341
с.Пожарево, м.Могилата, 

имот 025004

Пасище, мера с площ 

39330 кв.м.
X X X X X X

Решение на ПК 

Божурище № 

03/23.04.2001г.

Кметство Пожарево

342 342 / 11.12.2001 г. 342
гр.Божурище, Ур.поз.имот 

XII - 162, кв.192

гр.Божурище, Ур.поз.имот 

XII - 162, кв.192; 157/447 

ид.части

X X X продажба

290/447 ид.части от 

Ур.поз.имот XII - 192, кв. 

16 ; НА  / Дог. За делба 

29.12.1997 г .; Т.51517, 

вх.рег.1618 / 102 / Ивайло 

и Станислав Проданови

X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС

Община Божурище ( терен, 

отреден за озеленяване )

343 343 / 11.12.2001 г. 343
гр.Божурище, Ур.поз.имот XI 

- 193, кв.16

гр.Божурище, Ур.поз.имот 

XI - 193, кв.16; 167/457 

ид.части

X X X продажба

Лиляна Илиева и Марин 

Котев - 290/457 ид.части 

от Ур.поз.имот XI - 193, 

кв.16, НА № 156, Т. XIX, 

д.3541/1968; Продадени 

167/457 ид.части от XI - 

193 кв.16, Дог.04.01.2002 

г.

X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС

Община Божурище ( терен, 

отреден за озеленяване )

344 344 / 11.12.2001 г. 344
гр.Божурище, Ур.поз.имот X - 

78, кв.17

гр.Божурище, Ур.поз.имот 

X - 78, кв.17; 152/574 

ид.части

X X X продажба

Дог.за добр.делба 

20.03.1979 г. / Т.I; р.г. № 

40, 92/25.II - 1983 г. 

Димиър Жечев и Леонид 

Цанков - 422 / 574 

ид.части; Продадени 

152/574 ид.части от 

Ур.поз.имот X - 78, кв.17 

на Димитър и Зита 

Жечеви и Леонид Цонев с 

Дог.от 07.01.2002 г. и 

08.01.2002 г.

X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС

Община Божурище ( терен, 

отреден за озеленяване )

345 345 / 11.12.2001 г. 345
гр.Божурище, Ур.поз.имот XI 

- 77, кв.17

гр.Божурище, Ур.поз.имот 

XI - 77, кв.17; 127/579 

ид.части

X X X продажба

НА 97/Т XXIII, дело 

4237/968 г. на Иванка 

Георгиева и Александър 

Георгиев Панайотов за 

452/579 ид. части от п-л 

XI - 77.Продадени 

127/579 ид.части от п-л XI 

- 77 с Дог.от12.03.2002 г. 

на Иванка Георгиева и 

Александър Панайотов с 

Дог. от 20.03.2002 г.

X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС

Община Божурище ( терен, 

отреден за озеленяване )



346 346 / 11.12.2001 г. 346
гр.Божурище, Ур.поз.имот 

XII - 76, кв.17

гр.Божурище, Ур.поз.имот 

XII - 76, кв.17; 166/682 

ид.части

X X X продажба

Добр.делба от 31.10.1995 

г, вх.рег.№ 610/127, 

т.48/432 между Миомир и 

стефанка Алексиева и 

Димитър и Гена 

Божилови за 516 / 682 

ид.части.Продадени 

166/682 ид.части от 

Ур.поз.имот XII - 76 , 

кв.17 на Миомир и 

Стефанка Алексиеви и 

Ценка Божилова с Дог.от 

04.01.2002 г.

X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС

Община Божурище ( терен, 

отреден за озеленяване )

347 347 / 11.12.2001 г. 347
гр.Божурище, Ур.поз.имот 

XIII - 75, кв.17

гр.Божурище, Ур.поз.имот 

XIII - 75, кв.17, 138/634 

идеални части

X X X продажба

496/634 ид.части на 

Величка Димова - НА 44, 

Т.XXIV , дело № 

14242/975 г.Продадени 

138/634 ид.части на 

Величка Иванова Димова 

с Дог.от 04.01.2002 г.

X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС

Община Божурище ( терен, 

отреден за озеленяване )

348 348 / 11.12.2001 г. 348
гр.Божурище, Ур.поз.имот 

XIV - 74, кв.17

гр.Божурище, Ур.поз.имот 

XIV - 74, кв.17; 158/700 

ид.ч.

X X X продажба

542/700 ид.части на 

Бисерка Попова - НА 169, 

Т.VII дело790 от 1997 г.; 

Продадени 158/700 

ид.части на Бисерка 

Попова от Урег.поз.имот 

XIV - 74 , кв.17, с Дог.от 

04.01.2002 г.

X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС

Община Божурище ( терен, 

отреден за озеленяване )

349 349 / 11.12.2001 г. 349
гр.Божурище, Ур.поз.имот 

XIV - 74, кв.17

гр.Божурище, Ур.поз.имот 

XV - 73; 207/919
X X X продажба

712/919 ид.ч. - 

собственост на васил 

Попов НА № 61, ТОМ XX 

, Д.3631/1968 г., 

Станимир Трендафилов 

НА 145 Т.III, Д.312/973 г., 

н-ци Борислав Вучков - 

НА 54, Т.II, ДЕЛО 

217/975г.

X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС

Община Божурище ( терен, 

отреден за озеленяване )

350 350 / 15.12.2001 г. 350
с.Делян, Ур.поз.имот VIII - 

36, кв.5

с.Делян, Ур.поз.имот VIII - 

36, с площ от 543 кв.м. без 

застроената в него вилна 

сграда

X X

Учредено право на строеж с Дог. от 

24.07.1987 г. на Оля Миткова 

Манолова

продажба

Продаден с Дог.от 

28.02.2002 г. на Оля 

Миткова Манолова от 

Община Божурище

X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Държавна собственост

351 351 / 15.12.2001 г. 351
с.Хераково, м.Кантон, 

Урег.поз.имотII - 570, кв.63

с.Хераково, м.Кантон, 

урег.поз.имотII -  570, 

кв.63, с площ от 814 кв.м.

X X

Учредено право на строеж на Искра 

Тодорова Илчова, Георги Атанасов 

Илчов, Даниела Атанасова Илчова 

с Дог. От 09.08.1990 г.

X X X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Държавна собственост

352 352 / 15.02.2002 г. 352
гр.Божурище, 

Урег.поз.имотIII общ., кв.22

гр.Божурище, 

Урег.поз.имотIII общ., 

кв.22, с площ 1290 кв.м.

X X X X X 481/1995 г.; 965/2001 г.

Заповед ДИ - 69 / 

11.02.2002 г. на 

Област.Управит. на 

Софийска Област

Държавна собственост

353 353 / 22.02.2002 г. 353
с.Хераково, м.Бобен, 

Ур.поз.имот X  - 413 , кв.52

с.Хераково, м.Бобен, 

Ур.поз.имот X  - 413 , 

кв.52, с площ от 726 кв.м.

X X

Учредено право на строеж на 

Милена Димова Димова, НА 84, Т.II, 

ДЕЛО 512/96 г.

продажба

Продаден с Дог. за 

Покупко-продажба от 

22.03.2002 г. на Милена 

Димова Димова

X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Държавна собственост



354 354 / 11.03.2002 г. 354

с.Храбърско, Ур.поз.имот 

183/775, ид.части от 

Ур.поз.имот IX  - 204 , кв.9

с.Храбърско, Ур.поз.имот 

183/775, ид.части от 

Ур.поз.имот IX  - 204 , кв.9, 

X X X продажба

Продадени 183/775 

ид.части от Урег.поз.имот 

IX  - 204 , кв.9, по ЗРП на 

с.Храбърско на 

Ефросина Стойчева 

Шопска и Чавдар 

Йорданов Шопски, с Дог. 

за Покупко-продажба от 

14.03.2002 г.

X

пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС и  чл.2, 

ал.2, т.5 от ЗОС

Неустановени Собственици

355 355 / 19.03.2002 г. 355

Имот 000122 - землище на 

с.Гурмазово, извън 

регулация

Имот 000122 - Конно 

Спортна База, с площ 

148.857 дка.                                 

1. Официален тревен плац 

6300 кв.м.          2.Пясъчен 

плац  - обезка - 2600 кв.м.             

3.Тренировъчен пясъчен 

плац - 2400 кв.м.                                                           

4. Конюшня № 1-1060 кв.м.                           

5.Конюшня № 2-954 кв.м.                      

6.Конюшня № 3 - 

Свинарник 853 кв.м.             

7.Сеновал 598 кв.м.                    

8.Фуражен склад 300 кв.м.                    

9.Съдийска кула 100 кв.м.                      

10.Трафопост 30 кв.м.                          

11.Подземна тоалетна  72 

кв.м.                 12.Метална 

трибуна - 3 сектора 704 

кв.м.                                              

13.Тренир.Писта с парапет 

900 м.

X X X X X 359 / 01.10.1992 г.

Решение № 

9088/29.11.2001 г. 

на ВАС на РБ и  чл. 

59 от ЗОС

Община Божурище

356 356 / 22.03.2002 г. 356

гр.Божурище, УПИ I , кв.24 в 

района на Общински Пазар 

Божурище

Сграда - склад № 1 с площ 

от 52 кв.м.                  

Сграда  - склад № 2 с 

площ от 108 кв.м.

X X X X

Склад № 1 и Склад № 2 - 

бракувани и премахнати 

доброволно от 

Собственика, Съгласно 

Заповед № РД - 

113/05.05.2010 Г. на 

Кмета на Община 

Божурище

X
чл.2, ал.1, т.9 от 

ЗОС
Община Божурище

357 357 / 09.03.2002 г. 357

с.Храбърско, имот№  

092602, отреден за 

разширение на гробище

имот 092602, отреден за 

разширение на гробище с 

площ 2830 кв.м.

X X X X X X
чл.2, ал.1, т.9 от 

ЗОС
Кметство с.Храбърско

358 358 / 10.04.2002 г. 358
с.Храбърско, имот № 

092603, извън регулация

с.Храбърско, имот № 

092603, извън регулация с 

площ 5102 кв.м., 

действащо гробище

X X X X X X
чл.2, ал.1, т.9 от 

ЗОС
Кметство с.Храбърско

359 359 / 10.04.2002 г. 359
гр.Божурище, УПИ X-

озеленяване, кв.77

гр.Божурище, УПИ X-

озеленяване, кв.77, с площ 

от 8750 кв.м.

X X X X

С Дог.от 26.03.2003 г. 

ОПС  " 

Електроразпределение" 

София Област за 15 кв.м. 

за построяване на 

трафопост

X
чл.2, ал.1, т.5 от 

ЗОС
Община Божурище

360 360 / 21.05.2002 г. 360
с.Пролеша, имот пл.№ 42, 

имот пл.№ 43

с.Пролеша, имот пл.№ 42, 

с площ 112 кв.м.;  имот 

пл.№ 43, с площ 1380 кв.м.

X X X X X 131/23.07.1974 г.
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Община Божурище



361 361 / 29.05.2002 г. 361
гр.Божурище, УПИ II  БКС, 

кв. 81, гр.Божурище

гр.Божурище, УПИ II  БКС, 

кв. 81, гр.Божурище, с 

площ от 1540 кв.м

X X

Учредено право на строеж за 2310 

кв.м. чрез търг на "ЕВРОШЕЛ"ООД 

с Дог. от 04.11.2003 г.

X X X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Неустановен собственик

362 362 / 29.05.2002 г. 362
гр.Божурище, УПИ - РСПАБ, 

кв.20

гр.Божурище, УПИ - 

РСПАБ, кв.20, с площ от 

1545 кв.м.

X X X X X X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС

Община Божурище - 

озеленяване чл.2, ал.1, т.5

363 363 / 29.05.2002 г. 363
гр.Божурище, УПИ III - 

общ.обсл.кв.20

гр.Божурище, УПИ III - 

общ.обсл.кв.20, с площ 

1618 кв.м.

X X X X X X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Община Божурище

364 364 / 29.05.2002 г. 364
гр.Божурище, УПИ II  - 

озеленяване, кв. 20

гр.Божурище, УПИ II  - 

озеленяване, кв. 20, с 

площ от 1920 кв.м.

X X X X X X
чл.2, ал.1, т.5 от 

ЗОС
Община Божурище

365 365 / 29.05.2002 г. 365

гр.Божурище, част от улица 

ОК, ОК 221, 221а, 222, 223а, 

223 с обособ. Парк.места , 

кв.80, 81

гр.Божурище, част от 

улица ОК, ОК 221, 221а, 

222, 223а, 223 с обособ. 

Парк.места , кв.80, 81, с 

площ от 3430 кв.м.

X X X X X X
чл.2, ал.1, т.5 от 

ЗОС
Държавна собственост

366 366 / 05.06.2002 г. 366

с.Пролеша, терен за 

озеленяване между улици 

ОК, ОК 

129,141,133,58,130,139,66,1

35,кв.53

с.Пролеша, терен за 

озеленяване между улици 

ОК, ОК 

129,141,133,58,130,139,66,

135,кв.53, с площ от 18 

482.50 кв.м., е включва 

площта за имоти 166 до 

185 по стар и отменен 

план от 1927 г.

X X X X X X
чл.2, ал.1, т.5 от 

ЗОС
Кметство Пролеша 

367 367 / 06.06.2002 г. 367
с.Делян, кв.8, УПИ XIV - 

озеленяване

с.Делян, кв.8, УПИ XIV - 

озеленяване, с площ от 

634 кв.м.

X X X продажба

Продадени 140 кв.м. с 

Дог.за продажба от 

19.03.2003 г.на 

Константин Христов 

Иванчев и Боян Христов 

Иванчев

X чл.2, т.5 от ЗОС Община Божурище

368 368 / 06.06.2002 г. 368
с. Пролеша, част от терен за 

озеленяване в кв.5

с. Пролеша, част от терен 

за озеленяване в кв.5, с 

площ от 1378 кв.м.; Сграда 

фурна  - 2145/7055 

ид.части

X X

Учредено право на строеж за 

построяване на сграда РЗП 240 

кв.м. на Станимир Ангелов Жарков

продажба

Продадена Сграда - 

Фурна на Станимир 

Ангелов Жарков, 

съгласно Зап.№ 

151/01.06.2005 г. на 

Кмета на Община 

Божурище и Дог.за 

Покупко-продажба от 

20.06.2005 г. Продадени 

1378 кв.м. на Станимир 

Жарков, Зап.№ 160 / 

03.08.2006 г. и Дог. 

21.08.2006 г.

X

чл.2, ал.1, т.5 и 6 и 

Решения на СОС от 

05.07.2000 г. и 997 / 

18.07.2002 г. на ВКС 

ПК "Божур", гр.Божурище 

2455 / 7055 ид.части - сграда

369 369 / 07.07.2002 г. 369
гр.Божурище, УПИ XX - 1006 

общ., кв. 4

гр.Божурище, УПИ XX - 

1006 общ., кв. 4, с площ от 

487 кв.м. ; за общинска 

собственост 189 / 487 

ид.части

X X X продажба

Продадени 298/487 на 

Валентин Момчев Йовчев 

от 08.01.1998 г. и 

06.03.2000 г. от Община 

Божурище.Продадени 

189/487 ид.части на 

Валентин Момчев Йовчев 

с Дог.от 24.07.2002 г.

110/30.07.99 г. и 

111/30.07.99 г.
чл.59 от ЗОС

Община Божурище и 

Валентин Йовчев

370 370 / 11.07.2002 г. 370
с.Росоман, Община, УПИ XV 

- 74, кв.9

с.Росоман, Община, 

210/742 ид.части от УПИ 

XV - 74, кв.9, с площ от 

742 кв.м.

X X X продажба
Продадени на н-ци на 

Теньо Ацков Милушев
X

пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Община Божурище

371 371 / 11.07.2002 г. 371 с.Росоман, УПИ ХVI, кв.9

с.Росоман, 169/639 

ид.части от УПИ ХVI, кв.9, 

с площ от 639 кв.м.

X X X продажба
Продадени на н-ци на 

Теньо Ацков Милушев
X

пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Община Божурище



372 372 / 12.08.2002 г. 372

с.Златуша, терен за 

озеленяване между улица 

ОК, ОК 106,85,84

с.Златуша, терен за 

озеленяване между улица 

ОК, ОК 106,85,84,  с площ 

от 130 кв.м.Продадени 95 

кв.м. остават Общински 35 

кв.м.

X X X продажба

Продадени с Дог.от 

04.09.2003 г. на Костадин 

Христов Богданов 95 

кв.м.

X
чл.2, ал.1, т.5 от 

ЗОС
Кметство Златуша

373 373 / 25.09.2002 г. 373 гр.Божурище, УПИ XV, кв.21

гр.Божурище, УПИ XV, 

кв.21, с площ от 90 

кв.м.Трафопост-масивен с 

площ от 30.6 кв.м.

X X X X X X

Писмо изх.№ 

40/24.04.1997 г.на 

ССДИСП и Приемо-

предавателен 

Протокол от 

09.12.1997 г.

ТКЗС гр.Божурище

374 374 / 25.09.2002 г. 374

Стопански двор на Бившо 

ТКЗС с. Хераково - извън 

регулация

Трафопост с площ от 44 

кв.м.
X X X X X X

Писмо изх.№ 

40/24.04.1997 г.на 

ССДИСП и Приемо -

Предавателен 

протокол от 

09.12.1997 г.

ТКЗС с.Хераково

375 375 / 07.10.2002 г. 375 гр.Божурище, УПИ VII кв.81
гр.Божурище, УПИ VII 

кв.81, с площ от 1030 кв.м.
X X X X X 475/95 г. чл.2 ал.1 т.5 от ЗОС Община Божурище

376 376 / 10.10.2002 г. 376 гр.Божурище, УПИ I, кв. I
гр.Божурище, УПИ I, кв. I,  

с площ от 2638 кв.м.
X X X продажба

Продадени 624 / 2638 

ид.части на фирма 

"ВЕСТРАНС" от Община 

Божурище с Дог.от от 

27.02.2001 г.Продадени 

2014/2638 ид.части на 

фирма "ВЕСТРАНС" от 

Община Божурище с Дог. 

от 31.10.2002 г.

207/02.05.00 г. и част от 

89/20.07.99 г.
чл.59 от ЗОС Община Божурище

377 377 / 10.10.2002 г. 377

с.Храбърско, бивш 

стопански двор, парцел 

XXXII

с.Храбърско, бивш 

стопански двор, парцел 

XXXII, с площ от 681 кв.м.; 

Сграда за агрегат с площ 

от 12.50 кв.м.; Трафопост 

2.5 / 2.5 / 6.25 кв.м.; 

Прилежащ терен 

трафопост 46.75/681 

ид.части

X X X X X X

Писмо изх.№ 

40/24.04.1997 г.на 

ССДИСП Божурище 

и Приемо -

Предавателен 

протокол от 

09.12.1997 г.

ТКЗС с.Храбърско

378 378 / 10.10.2002 г. 378
с.Гурмазово, бивш 

стопански двор, парцел VIII

Трафопост - 3.0/3.0/9.0 

кв.м.; Прилежащ терен 

27/1012 ид.части

X X X

987/1012 ид.части от 

парцел VIII Елена 

Атанасова Чакърова 

гр.София

В ГРАФА № 3: " ВИД И 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА", 

на ред 2, , изречението : 

"ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН 

27/1012 ИД.ЧАСТИ " СЕ 

ЗАЛИЧАВА 18.01.20012 

Г.Отписан от Актовата 

книга за Общинска 

Собственост, масивен 

трафопост с площ 9 кв.м., 

изграден в имот № 

000186 по КВС на 

с.Гурмазово, общ. 

Божурище, на основание 

заповед РД - 75 / 

26.03.20013 г. на Кмета 

на Община Божурище и 

предаден на "ЧЕЗ 

Разпределение България 

" АД

458/94  за парцел VIII

Писмо изх.№ 

40/24.04.1997 г.на 

ССДИСП Божурище 

и Приемо -

Предавателен 

протокол от 

09.12.1997 г.

ТКЗС с. Гурмазово



379 379 / 10.10.2002 г. 379
гр.Божурище, УПИ I , поща, 

ОЖС, ЖСК , кв.34

гр.божурище, УПИ I , поща, 

ОЖС, ЖСК , кв.34, с площ 

от 3159 кв.м.

X X X X X X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Община Божурище

380 380 / 10.10.2002 г. 380
с.Пожарево, Ур.поз.имот VI 

общ., кв.33

с.Пожарево, Ур.поз.имот 

VI общ., кв.33, с площ от 

545 кв.м.

X X

Учредено право на строеж на 

Цветан Наков Цветков, Дог. от 

18.12.1985 г.

X X X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Община Божурище

381 381 / 10.10.2002 г. 381

гр.Божурище, улица ОК, ОК, 

258, 257, 254 между кв.23 и 

35

гр.Божурище, улица ОК, 

ОК, 258, 257, 254 между 

кв.23 и 35, с дължина 

равна на 62 кв.м.

X X X X X 69/04.02.1998 г. чл.2 ал.1 т.5 от ЗОС Община Божурище

382 382 / 19.11.2002 г. 382
гр.Божурище, УПИ VI-524, 

кв.54

гр.Божурище, УПИ VI-524, 

кв.54, с площ от 490 кв.м.
X X

Учредено право на строеж на 

Людмила Христова Георгиева, Дог. 

от 25.03.1988 г.

X X X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Община Божурище

383 383 / 27.11.2002 г. 383 гр.Божурище, УПИ VIII, кв.20
гр.Божурище, УПИ VIII, 

кв.20, с площ 1919 кв.м.
X X

Учредено право на строеж за 

надземни гаражи
X X

№ и дата на съставени по-

рано актове:208/25.08.2000 

г.; 268/20.04.2001 г.

чл.59 от ЗОС Община Божурище

384 384 / 27.11.2002 г. 384

гр.Божурище, УПИ I - 

обществено обслужване, 

кв.20

гр.Божурище, УПИ I - 

обществено обслужване, 

кв.20, с площ от 1189 кв.м.

X X

Учредено право на строеж на 

фирма ЕТ Мика - Александър 

Йовчев с Дог.от 07.10.2003 г.

X X 362 / 29.05.2002 г. чл.59 от ЗОС Община Божурище

385 385 / 27.11.2002 г. 385
гр.Божурище, УПИ II- 

озеленяване, кв.20

гр.Божурище, УПИ II- 

озеленяване, кв.20, с площ 

от 662 кв.м.

X X X X X 364/29.05.2002 г. чл.59 от ЗОС Община Божурище

386 386 / 27.11.2002 г. 386

гр.Божурище, УПИ IX - 

природоопазващи дейности, 

кв.20

гр.Божурище, УПИ IX - 

природоопазващи 

дейности, кв.20, с площ от 

1670 кв.м.

X X X продажба

Продаден с Дог.от 

21.01.2003 г. на фирма 

"Ником" ЕООД, 

представлявана от 

Николай Илиев Кацаров

364/29.05.2002 г. и 

268/20.04.2001 г.
чл.59 от ЗОС Община Божурище

387 387 / 28.11.2002 г. 387
с.Пролеша, местност 

"Полето"

Нива с площ 49.999 кв.м., 

четвърта категория, 

с.Пролеша, местност 

"Полето" с № 009003

X X X X X X

чл.2, ал.1, т.1 и т.9 

от ЗОС и Решение 

08/11.06.1999 г. на 

ПК Божурище и 

скица № 

К00243/28.11.2002 

Г.

Училище Пролеша, Кметство 

Пролеша

388 388 / 05.12.2002 г. 388

с.Храбърско, местност 

"Дебели Дел", имот № 

088603

Пасище, мера, Девета 

категория, с площ от 

160.905 дка.

X X X продажба

Продаден на търг , 

проведен на 17.05.2005 г. 

на "СИТИ ГРУП-ХПГ"ООД 

на основание Заповед № 

142/28.05.2005 г.на Кмета 

на Община Божурище и 

Договор за Покупко-

продажба от 07.06.2005 г. 

, вписан в Агенцията по 

вписванията - 

гр.Сливница, целия имот 

№ 088603, м.Дебели Дел, 

с. Храбърско, пасище 

мера, IX категория, с 

площ 160.905 дка

X

Решение № 

3310/19.11.2002 г. 

на ПК Божурище и 

Скица № 

К00401/04.12.2002 г.

Кметство Храбърско



389 389 / 05.12.2002 г. 389

с.Храбърско, местност 

"Джаверова ливада", имот 

№ 089603

Пасище, мера, Пета 

категория, с площ от 

38.353 дка.

X X X продажба

Продаден на търг , 

проведен на 17.05.2005 г. 

на "СИТИ ГРУП-ХПГ"ООД 

на основание Заповед № 

142/28.05.2005 г.на Кмета 

на Община Божурище и 

Договор за Покупко-

продажба от 07.06.2005 г. 

, вписан в Агенцията по 

вписванията - 

гр.Сливница, целия имот 

№ 089603, м.Джаверова 

ливада, с. Храбърско, 

пасище мера, V 

категория, с площ 38.353 

дка

X

Решение № 

3310/19.11.2002 г. 

на ПК Божурище и 

Скица № 

К00401/04.12.2002 г. 

ПК Божурище

Кметство Храбърско

390 390 / 05.12.2002 г. 390

с.Храбърско, местност 

"Дебели дел", имот № 

088611

Пасище, мера , Десета 

категория, с площ 26.713 

дка.

X X X продажба

Продаден на търг , 

проведен на 17.05.2005 г. 

на "СИТИ ГРУП-ХПГ"ООД 

на основание Заповед № 

142/28.05.2005 г.на Кмета 

на Община Божурище и 

Договор за Покупко-

продажба от 07.06.2005 г. 

, вписан в Агенцията по 

вписванията - 

гр.Сливница, целия имот 

№ 088611, м.Дебели Дел, 

с. Храбърско, пасище 

мера, X категория, с 

площ 26.173 дка

X

Решение № 

3310/19.11.2002 г. 

на ПК Божурище и 

Скица № 

К00400/04.12.2002 г. 

ПК Божурище

Кметство Храбърско

391 391 / 05.12.2002 г. 391

с.Храбърско, местност 

"Дебели дел", имот № 

088610

Пасище, мера, Десета 

категория, с площ 193.434 

дка

X X X продажба

Продаден на търг , 

проведен на 17.05.2005 г. 

на "СИТИ ГРУП-ХПГ"ООД 

на основание Заповед № 

142/28.05.2005 г.на Кмета 

на Община Божурище и 

Договор за Покупко-

продажба от 07.06.2005 г. 

, вписан в Агенцията по 

вписванията - 

гр.Сливница, целия имот 

№ 088610, м.Дебели Дел, 

с. Храбърско, пасище 

мера, X категория, с 

площ 193.434 дка

X

Решение № 

3310/19.11.2002 г. 

на ПК Божурище и 

Скица № 

К00399/04.12.2002 г. 

Кметство Храбърско

392 392 / 05.12.2002 г. 392
гр.Божурище, УПИ II - 9605, 

общ, кв.2

УПИ II-9605 общ., с площ 

263 кв.м.
X X

Учредено право на строеж с Дог.от 

01.09.1987 г. - на Петър Димитров 

Четрафилски - нереализирано

X X X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Община Божурище

393 393 / 05.12.2002 г. 393
с.Златуша, Община 

Божурище, УПИ  X -  6, кв.1

с.Златуша, Община 

Божурище, УПИ  X -6  , 

кв.1, с площ от 550 кв.м.

X X X X X X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Кметство Златуша

394 394 / 05.12.2002 г. 394

с.Пожарево, Община 

Божурище, УПИ XVII - общ., 

кв.19

УПИ с площ от 814 кв.м. X X X X X 122/03.09.1999 г. чл.59 от ЗОС Община Божурище



395 395 / 05.12.2002 г. 395
с.Пожарево, УПИ XVIII - 

общ., кв.19
УПИ с площ от 794 кв.м. X X

Учредено право на строеж с Дог.от 

14.10.2002 г. - на Яков Нив
X X 122/03.09.1999 г. чл.59 от ЗОС Община Божурище

396 396 / 05.12.2002 г. 396

с.Пожарево, Община 

Божурище, област 

Софийска , УПИ XIX - общ., 

кв.19

УПИ с площ от 813 кв.м. X X X X X 122/03.09.1999 г. чл.59 от ЗОС Община Божурище

397 397 / 05.12.2002 г. 397

с.Пожарево, Община 

Божурище, област 

Софийска , УПИ XX - общ., 

кв.19

УПИ  с площ от 784 кв.м. X X X X X 122/03.09.1999 г. чл.59 от ЗОС Община Божурище

398 398 / 05.12.2002 г. 398

с.Пожарево, Община 

Божурище, област 

Софийска , УПИ I - 

училище., кв.19

; Масивна едноетажна 

сграда със ЗП 470 кв.м., 

предназначена за адм.и 

стопанска дейност

16 163.60 X

Право на ползване за 10 г.на фирма 

"СУИТ - ТЕЙМС - БАНКЯ" ООД, Дог. 

От 12.02.2002 г.

X X 122/08.09.2002 г. чл.59 от ЗОС Община Божурище

399 399 / 25.02.2003 г. 399
гр.Божурище,  УПИ XVI - 9, 

кв.3

гр.Божурище,  УПИ XVI - 9, 

кв.3, с площ от 700 кв.м.
X X

Учредено право на строеж на 

Цветан Вергов Цветанов и Николай 

Денков Кънев - Дог. От 23.03.1983 г.

продажба

Продаден 1/2 ид.частна 

Веселин и Радка 

Бостанджиеви с Дог.от 

07.04.2003 г.

X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Община Божурище

400 400 / 16.04.2003 г. 400
с.Златуша, УПИ VII - механа, 

кв.14

УПИ VII - механа, с площ 

от 1094 кв.м.; Сграда - 

Млекопункт с площ от 45 

кв.м.

2 504.10 X X X X X
пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Кметство Златуша

401 401/24.04.2003 г. 401-невписан
гр. Божурище, УПИ III-1004 

Общ., кв.4.

УПИ III-1004, Общ., кв.4. 

244 кв.м
Х Х Х прадажба

с договор от 11.07.2003 г. 

на Радка Рашкова 

Донкова договор

Зап. 272/11.09.03- предаден 

на Р.Донкова

пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Община Божурище

402 402/24.04.2003 г. 402-невписан
село Делян, УПИ XXI-36, 

кв.8

УПИ XXI-36, кв.8, с площ 

от 590 кв.м
Х Х Х продажба

с Договор от 10.09.03 г.  

на Христина Иванова 

Христова - Ванчева и 

Емилия Иванова 

Йосивова, н-ци на 

Виолета Георгиева 

Танева 

Зап.290/23.09.2003 г. и 

предаден на Хр. Иванова и 

Ем. Иванова

пар.42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Кметство Златуша

403 403/14.05.2003 г. 403- невписан село Пролеша, имот 000144
имот 000144, мочурище, 

59.653 дка.
Х Х Х Х Х Х

чл.25, ал.1 от 

ЗСПЗЗ и чл.2, ал.1, 

т.1 от ЗОС

Кметство Пролеша

404 404/01.08.2003 г.

404, вписан,Рег. 

262/28.02.2005, 

акт.142, том I, дело 

152/05

гр. Божурище, УПИ-I, кв.23

УПИ-I, кв.23, площ 42966 

кв.метра, бл.17 с ЗП 118  

Кв.м. и РЗП 236 кв.м. и 

търг.магазин със ЗП 

107.96 кв.метра

Х

Капитала на „Бъдеще 

3” ООД е апортиран 

бл.17 и 850 кв. метра 

обслужващ терен.

Прадоставени права върху Имота: 

бл.17 под наем, търг.магазини, 

безвъзмездно ползване за 10 

години за сметка на изграждане на 

обекта на фирми „Гига БГ”, „Бистра 

Манов”-Иван Стоянов и фирма 

„Ризо”-Васил Борисов Ризов - 

договор от 01.02.1993 г и анекс от 

09.02.1995 г.

Х Х Х чл.59 от ЗОС Община Божурище

405 405/10.08.2003 г. 405 - невписан гр. Божурище, п-л УПИ III
УПИ III, за озеленяване, кв. 

23, площ 934 кв. метра
Х Х Х Х Х Х

чл.2, ал.1, т.5 от 

ЗОС и чл.59 от ЗОС
Община Божурище

406 406/27.08.2003 г. 406 - невписан
с. Хераково, м. „Бобен”,УПИ 

V -242

УПИ V -242, с площ от 

880.00 кв. метра
Х Х Х продажба

С договор от 05.09.2003 

г.  на Парашкева 

Кирилова Попхристова и 

Янаки Енчев Зибилянов

Зап. 270/11.09.03 г., 

предаден на Парашкева 

Кирилова Попхристова и 

Янаки Енчев Зибилянов

$42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Държавна собственост

407 407/27.08.2003 г. 407 - невписан село Делян, п-л УПИ I
п-л УПИ I общ., кв.1, площ 

1046.00 кв.метра.
Х Х

Учредено право на строеж На 

Венцислав Дойчинов Йондов и 

Савка Дойчинова Йондова - н.а. 

126, т. 2, рег. 1319, д.333

продажба

с договор от 17.09.2003 г. 

на Венцислав и Савка 

Йондови

Зап. 306/26.09.03 г.  и 

предаден на Венцислав и 

Савка Йондови

$42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Държавна собственост

408 408/21.08.2003 г. 408 -невписан
с. Хераково, м. „Бобен”, УПИ 

V-401, 402, кв.49

270/860 части от УПИ V-

401,402, кв.49, пл. 860
Х Х продажба

С договор от 08.01.2004 

г. на Кирилка Стоянова 

Стоянова и Божил 

Стоянов Тодоров

Зап. XI 17/21.01.2004 г., 

предаден на Кирилка 

Стоянова Стоянова и Божил 

Стоянов Тодоров

$42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Кметство Хераково



409 409/02.10.2003 г. 409 - невписан
с. Хераково, м. „Пейчин 

завой”- имот 101008-нива

Имот 101008, масив 101, 

нива пета категория  с 

площ от 1123 кв.м.

Х Х Х Х Х Х

чл.59 от ЗОС и 

Решение № 

09/19.02.1993 г.на 

ПК Божурище с изх 

№ 0399/02.10.03 г.

Кметство Хераково

410 410/02.10.2003 г. 410 - невписан
с. Хераково, м. „Пейчин 

завой”- имот 101009-нива

Имот 101009, масив 101, 

нива пета категория  с 

площ от 859 кв.м.

Х Х Х Х Х Х

чл.59 от ЗОС и 

Решение № 

09/19.02.1993 г.на 

ПК Божурище с изх 

№ 0399/02.10.03 г.

Кметство Хераково

411 411/02.10.2003 г. 411 - невписан
с. Хераково, м. „Пейчин 

завой”- имот 101010-нива

Имот 101010, масив 101, 

нива пета категория  с 

площ от 769 кв.м.

Х Х Х Х Х Х

чл.59 от ЗОС и 

Решение № 

09/19.02.1993 г.на 

ПК Божурище с изх 

№ 0399/02.10.03 г.

Кметство Хераково

412 412/02.10.2003 г. 412-невписан
с. Хераково, м. „Пейчин 

завой”- имот 101011-нива

Имот 101011, масив 101, 

нива пета категория  с 

площ от 573 кв.м.

Х Х Х Х Х Х

чл.59 от ЗОС и 

Решение № 

09/19.02.1993 г.на 

ПК Божурище с изх 

№ 0399/02.10.03 г.

Кметство Хераково

413 413/ 02.10.2003 г. 413 - невписан
с. Хераково, м. „Пейчин 

завой”- имот 101012-нива

с. Хераково, м. „Пейчин 

завой”- имот 101012, 

масив 101 -нива пета 

категория с площ 1073 кв. 

метра.

Х Х Х Х Х Х

чл.59 от ЗОС и 

Решение № 

09/19.02.1993 г.на 

ПК Божурище с изх 

№ 0399/02.10.03 г.

Кметство Хераково

414 414/02.10.2003 г. 414- невписан
Гр. Божурище, УПИ VIII- 12, 

кв. 3 

¼ ид. част от УПИ VIII- 12, 

кв. 3 с  площ  175.50 от 

702 кв. метра

Х Х

Учредено право на строеж на 

Н.Илиев Йорданов - н.а.  115, т. I, 

д.273/1988  за ¼ ид.ч.

продажба

С договор от 20.10.2003 

г. на Николай Йорданов 

Илиев  на 175/702 ид.ч.

Зап. 358/28.10.2003 г. и 

предаден на Николай 

Илиев Йорданов

§ 42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Държавна собственост

415 415/02.10.2003 г. 415 - невписан
Гр. Божурище, УПИ V-525, 

кв.54

УПИ V-525, кв.54, площ ½ 

ид.част (245/490 кв.метра)
Х Х

Учредено право на строеж на Ангел 

Костов Пашев и Христо Николов 

Георгиев - дог. За ОПС от 

29.03.1975 г

Частична продажба 

(дялова, 

съсобственост -

245/490 ид.ч.

С договор от 17.10.2003 

г.  на Ангел Пашев и на 

Керстин Любомирова, 

Съответно 99/490 и 

146/490 ид.ч. 

Зап. 342/22.10.2003 г. 

Отписани 245/490 ид.части 

и предадени на пашев и 

Любомирова.

§ 42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Държавна собственост

416 416/02.10.2003 г. 416 - невписан
Гр. Божурище, УПИ VII -991, 

838, кв. 87

½  ид.част УПИ VII -991, 

838, кв. 87 (386.5/773 

ид.ч.)

Х Х

Учредено право на строеж на Румен 

Георгиев Бонев, н.а. 128, т. I, р.N 

549, д. 131/03 г.

Частична продажба 

(дялова, 

съсобственост -

386.5/773 ид.ч.

С договор от 20.10.2003 

г. на Румен Бонев са 

продадени 386.5/773 

ид.ч.

Заповед за отписване 

375/30.10.2003 г . и 

предадена ½ ид.ч. на 

Р.Бонев

§ 42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС
Държавна собственост

417 417 / 12.11.2003 г.

417 ( за общинска 

собственост - 

ПУБЛИЧНА )

с.Хераково, Община 

Божурище, УПИ VI, отреден 

за Съвет, битови услуги, 

фурна, поща, кв.4

Урегулиран поземлен имот 

с площ 1947 кв.м. и 

двуетажна масивна сграда 

за пълномощничество и 

здравна служба със 

застроена площ от 120 

кв.м.

Х Х Х Х Х Х

Заповед ДИ - 504 / 

05.11.2003 г. на 

Областен управител 

на Софийска област

Държавна собственост

418
418 / 20.11.2003 г. - 

невписан

418 ( за общинска 

собственост - 

ПУБЛИЧНА )

с.Златуша, община 

Божурище, терен, отреден  

за озеленяване, включващ 

имот 180 , отреден за 

гробища, кв.14

с.Златуша, община 

Божурище, неурегулиран 

поземлен имот, терен, 

отреден  за озеленяване, с 

площ 7672.00 кв.м., 

включващ имот 180 , 

отреден за гробища, с 

площ 2542.00 кв.м. кв.14

Х Х Х Х Х Х чл.2, ал.1, т.5 и 6 Кметство с.Златуша



419
419 / 09.12.2003 г. - 

невписан

419 ( за общинска 

собственост - 

ПУБЛИЧНА )

с.Пролеша, Община 

Божурище, обл.Софийска, 

парцел /УПИ/ I, отреден за 

клуб, магазин, трафопост, 

кв.25

Урегулиран поземлен имот 

/УПИ/ с площ 1076.00 

кв.м., заедно с част от 

построената в него 

масивна производствено-

техническа сграда и 

64.935 % ид.ч.от общите 

на сградата както 

следва:Сутерен: 

Разпределително антре № 

1 с площ 12.20 кв.м. ; 

Бюфет № 2 с площ 28.55 

кв.м.; Тоалетна и душ № 

12 с площ 21.85 кв.м.; 

Склад за нафта № 13 с 

площ 10.10 кв.м.; Склад № 

14 с площ 23.70 кв.м.; 

Видеоклуб № 17 с площ 

26.00 кв.м.; I ЕТАЖ: 

Виндфант № 1 с площ 5.20 

кв.м., рецепция № 3 с 

площ 9.70 кв.м.; Кабинет 

стоматолог с площ 16.80 

кв.м.; кабинет лекар № 5 с 

площ 22.00 кв.м., 

Манипулационна № 6 с 

площ 10.25 кв.м.; Склад № 

7 с площ 4.95 кв.м., Офис 

№ 11 с площ 12.55 кв.м.; 

Офис № 13 с площ 31.40 

кв.м.  Аптека склад № 16 с 

площ 8.40 кв.м.; Аптека 

салон № 17  с площ 18.05 

кв.м.; II РИ ЕТАЖ: 

Заседателна зала № 2 с 

Х

Отдадени под наем 

АПТЕКА, 

СТОМАТОЛОГИЧЕН 

КАБИНЕТ, КАБИНЕТ- 

ЛЕКАР, 

МАНИПУЛАЦИОННА И 

БЮФЕТ - Договори за 

наем  ( АКТ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ; 

ПРАВО, СРОК, 

ПРИОБРЕТАТЕЛИ )  

Х Х Х Х

Заповед ДИ - 549 / 

09.12.2003 г. на 

Областен 

Управител на 

Софийска Област

Държавна собственост

420 420/09.12.2003 г. 420 - невписан
Село Храбърско, УПИ I, 

кв.22

Имот 71 в УПИ I, кв.22 с 

площ 900 кв. метра
Х Х Х Х Х Х §42 от ЗИД на ЗОС Кметство Храбърско

421 421/09.12.2003 г. 421-невписан
Село Храбърско, УПИ I, 

кв.22

Имот 451 в УПИ I, кв.22 с 

площ от 500 кв. метра.
Х Х Х Х Х Х §42 от ЗИД на ЗОС Кметство Храбърско

422 422/29.12.2003 г. 422 - невписан

Село Храбърско, имот 

000166, местност „Белин 

дел” с сграда - трафопост

имот 000166, местност 

„Белин дел” с площ от 100 

кв. метра и с сграда - 

трафопост с площ от 44 кв. 

метра.

Х Х Х Х Х Х чл.59 от ЗОС Община Божурище

423 423/09.01.2004 г. 423 - невписан Село Делян, УПИ I-36, кв.10
УПИ I-36, кв.10 с площ от 

759 кв. метра
Х Х

Учредено право на строеж от 

17.09.85 г. на Вальо Марков, 

Копринка Маркова, прехвърлено на 

калина Енева с н.а. 59/1977 г.

продажба

С договор 16.03.2004 г. е 

продаден на Калина 

Енева чрез зак. и 

представител Даниела 

Енева, вписан на 

05.04.04 г.  

Заповед за отписване от 

актовите книги XI 

106/09.04.2004 г. и 

предадени на Калина Енева 

чрез зак. и представител 

Даниела Енева

§42 от ПЗР от ЗИД 

на ЗОС
Кметство Златуша

424 424 / 26.01.2004 г. 424
гр.Божурище, п-л /УПИ/-

XVI9605, общ., кв.2

п-л /УПИ/-XVI9605, общ., 

кв.2, с площ 452 кв.м.
Х Х

Учредено право на строеж на 

Мариана Младенова Варадинова и 

Косена Петрова Ваклинова 

жилищна сграда №11 с РЗП 365 

кв.м. с Договор 17.09.1999 г.

продажба

Продадена с Договор от 

26.01.2004 г. на Бойка 

Младенова Стоянова 1/2 

идеални части от имота / 

266/452 части /

Отписан 1/2 идеални части 

от имота / 266/452 части / 

на основание Заповед № 29 

/ 20.01.2004 г.и предаден на 

Бойка Младенова 

Стоянова; Отписан 1/2 

ид.части от п-л /УПИ/XVI 

9605, общ., кв.2, 

гр.Божурище на основание 

Заповед № РД -

106/07.03.2013 г. и 

предаден на Марияна 

Младенова Кръстева

чл.59 от ЗОС Община Божурище



425 425/21.01.2004 г. 425 - невписан

с. Пожарево, м.”До 

стопанския двор”, имот 

017043, масив 17

с. Пожарево, м.”До 

стопанския двор”, имот 

017043, масив 17, нива от 

6.109 дка.

Х Х Х продажба 

С договор от 09.11.2004 

г. след проведен търг с 

тайно наддаване и 

заповед на кмета 

369/25.11.2004 г. имота е 

продаден на Илия 

Коджаниколов

Заповед за отписване от 

актовите книги 

385/10.11.2004 г.и е 

предаден на Илия 

Коджаниколов

Решение № 

03/23.04.1998 г. на 

ПК  - Божурище

Кметство с.Пожарево

426 426/05.02.2004 г. 426-невписан

С. Пожарево, местност 

„Могила”, имот 025001, 

масив 25

С. Пожарево, местност 

„Могила”, имот 025001, 

масив 25 - пасище, мера с 

площ 5616 дка, девета 

категория

Х Х Х Х Х Х

Решение № 

03/23.04.1998 г. на 

ПК  - Божурище

Кметство с.Пожарево

427 427/05.02.2004 г.

427 - вписан с вх. N 

12/10.01.06, акт 2, 

том I, дело 2/06, 

парт.книга том 62.

с. Пожарево, местност 

„Могила”, имот 025002, 

масив 25

местност „Могила”, имот 

025002, масив 25, пасище, 

мера с площ 2.076 дка, 

десета категория

Х Х Х продажба

С договор от 20.01.06 г. и 

заповед на кмета 

07/12.01.06 г. след 

проведен търг на 

04.01.06 г. продаден 

целия на Бранимир 

Насри

Заповед за отписване 

10/20.01.2006 г. и е 

предаден на Бранимир 

Насри

Решение № 

03/23.04.1998 г. на 

ПК  - Божурище

Кметство с.Пожарево

428 428/05.02.2004 г.

428 вписан с вх. N 

13/10.01.06, акт 3, 

том I, дело 3/06, 

парт.книга том 62.

с. Пожарево, местност 

„Мала Могила”, имот 

026005, масив 26

местност „Мала Могила”, 

имот 026005, масив 26, 

пасище, мера с площ 

32.430 дка, десета 

категория

Х Х Х продажба

С договор от 20.01.06 г. и 

заповед на кмета 

07/12.01.06 г. след 

проведен търг на 

04.01.06 г. продаден 

целия на Бранимир 

Насри

Заповед за отписване 

10/20.01.2006 г. и е 

предаден на Бранимир 

Насри

Решение № 

03/23.04.1998 г. на 

ПК  - Божурище

Кметство с.Пожарево

429 429/05.02.2004 г.

429 вписан с вх. N 

14/10.01.06, акт 4, 

том I, дело 4/06, 

парт.книга том 62.

с. Пожарево, местност 

„Мала Могила”, имот 

026006, масив 26

м.”Мала Могила”, имот 

026006, масив 26, пасище, 

мера с площ 25.591 дка, 

десета категория

Х Х Х продажба

С договор от 20.01.06 г. и 

заповед на кмета 

07/12.01.06 г. след 

проведен търг на 

04.01.06 г. продаден 

целия на Бранимир 

Насри

Заповед за отписване 

10/20.01.2006 г. и е 

предаден на Бранимир 

Насри

Решение № 

03/23.04.1998 г. на 

ПК  - Божурище

Кметство с.Пожарево

430 430/05.02.2004 г.

430 вписан с вх. N 

15/10.01.06, акт 5, 

том I, дело 5/06, 

парт.книга том 62.

с. Пожарево, местност 

„Мала Могила”, имот 

026007, масив 26

м.”Мала Могила”, имот 

026007, масив 26, пасище, 

мера с площ 6.182 дка, 

десета категория

Х Х Х продажба

С договор от 20.01.06 г. и 

заповед на кмета 

07/12.01.06 г. след 

проведен търг на 

04.01.06 г. продаден 

целия на Бранимир 

Насри

Заповед за отписване 

10/20.01.2006 г. и е 

предаден на Бранимир 

Насри

Решение № 

03/23.04.1998 г. на 

ПК  - Божурище

Кметство с.Пожарево

431 431/05.02.2004 г. 431-невписан

с. Пожарево, местност 

„Ридо” , имот 029001, масив 

29

местност „Ридо” , имот 

029001, масив 29- 

залесена територия с 

площ 5.582 дка

Х Х Х Х Х Х

Решение № 

03/23.04.1998 г. на 

ПК  - Божурище

Кметство с.Пожарево

432 432/05.02.2004 г. 432- невписан

с. Пожарево, местност 

„Ридо” , имот 029002, масив 

29

местност „Ридо” , имот 

029002, масив 29, пасище, 

мера с площ 38.536 дка, 

пета категория

Х Х Х Х Х Х

Решение № 

03/23.04.1998 г. на 

ПК  - Божурище

Кметство с.Пожарево

433 433/05.02.2004 г. 433-невписан

с. Пожарево,  местност 

„Ридо” , имот 029003, масив 

29

местност „Ридо” , имот 

029003, масив 29, пасище, 

мера с площ 2.922 дка, 

пета категория

Х Х Х Х Х Х

Решение № 

03/23.04.1998 г. на 

ПК  - Божурище

Кметство с.Пожарево

434 434/05.02.2004 г. 434-невписан

с. Пожарево, местност 

„Ридо” , имот 029004, масив 

29

местност „Ридо” , имот 

029004, масив 29, пасище, 

мера с площ 10.469 дка, 

пета категория

Х Х Х Х Х Х

Решение № 

03/23.04.1998 г. на 

ПК  - Божурище

Кметство с.Пожарево

435 435/05.02.2004 г. 435-невписан

с. Пожарево,  местност 

„Ридо” , имот 029005, масив 

29

местност „Ридо” , имот 

029005, масив 29, пасище, 

мера с площ 24.458 дка, 

пета категория

Х Х Х Х Х Х

Решение № 

03/23.04.1998 г. на 

ПК  - Божурище

Кметство с.Пожарево



436 436/05.02.2004 г. 436- невписан

с. Пожарево, ,местност 

„Ридо” , имот 029008, масив 

29

местност „Ридо” , имот 

029008, масив 29, пасище, 

мера с площ 6.553 дка, 

пета категория

Х Х Х Х Х Х

Решение № 

03/23.04.1998 г. на 

ПК  - Божурище

Кметство с.Пожарево

437 437/05.02.2007 г. 437 - невписан

с. Пожарево, ,местност 

„Ридо” , имот 029009, масив 

29

местност „Ридо” , имот 

029009, масив 29, пасище, 

мера с площ 4.498 дка, 

пета категория

Х Х Х К Х Х

Решение № 

03/23.04.1998 г. на 

ПК  - Божурище

Кметство с.Пожарево

438 438/05.02.2004 г. 438-невписан

с. Пожарево, ,местност 

„Ридо” , имот 029010, масив 

29

местност „Ридо” , имот 

029010, масив 29, пасище, 

мера с площ 0,613 дка, 

пета категория

Х Х Х Х Х Х

Решение № 

03/23.04.1998 г. на 

ПК  - Божурище

Кметство с.Пожарево

439 439/05.02.2004 г. 439-невписан

с. Пожарево,  местност 

„Друма” , имот 039001, 

масив 39

местност „Друма” , имот 

039001, масив 39, с площ 

10.757 дка - пасище, мера, 

пета категория

Х Х Х Х Х Х

Решение № 

03/23.04.1998 г. на 

ПК  - Божурище

Кметство с.Пожарево

440 440/05.02.2004 г. 440-невписан

с. Пожарево,  местност 

„Друма” , имот 039002, 

масив 39

местност „Друма” , имот 

039002, масив 39, с площ 

7.564 дка - пасище, мера, 

пета категория

Х Х Х Х Х Х

Решение № 

03/23.04.1998 г. на 

ПК  - Божурище

Кметство с.Пожарево

441 441/05.02.2004 г. 441-невписан

с. Пожарево,  местност 

„Друма” , имот 039003, 

масив 39

местност „Друма” , имот 

039003, масив 39, с площ 

24.617 дка - пасище, мера, 

пета категория

Х Х Х Х Х Х

Решение № 

03/23.04.1998 г. на 

ПК  - Божурище

Кметство с.Пожарево

442 442/05.02.2004 г. 442-невписан

с. Пожарево,  местност 

„Друма” , имот 039020, 

масив 39

местност „Друма” , имот 

039020, масив 39, с площ 

0.781 дка - пасище, мера, 

десета категория

Х Х Х Х Х Х

Решение № 

03/23.04.1998 г. на 

ПК  - Божурище

Кметство с.Пожарево

443 443/05.02.2004 г. 443-невписан

с. Пожарево,  местност 

„Друма” , имот 039021, 

масив 39

местност „Друма” , имот 

039021, масив 39, с площ 

64.793 дка - пасище, мера, 

десета категория

Х Х Х Х Х Х

Решение № 

03/23.04.1998 г. на 

ПК  - Божурище

Кметство с.Пожарево

444 444/05.02.2004 г. 444-невписан

с. Пожарево,  местност 

„Кирковица” , имот 045022, 

масив 45

местност „Кирковица” , 

имот 045022, масив 45, с 

площ 91.032 дка, пасище 

мера, десета категория

Х Х Х Х Х Х

Решение № 

03/23.04.1998 г. на 

ПК  - Божурище

Кметство с.Пожарево

445 445/05.02.2004 г. 445-невписан

с. Пожарево,  местност 

„Лицето” , имот  051018 

масив 51

местност „Лицето” , имот 

051018 масив 51 с площ от 

50.742 дка, пасише,мера, 

девета категория

Х Х Х Х Х Х

Решение № 

03/23.04.1998 г. на 

ПК  - Божурище

Кметство с.Пожарево

446 446/05.02.2004 г. 446-невписан

с. Пожарево,  местност 

„Лицето” , имот  051018 

масив 51

местност „Лицето” , имот 

051019 масив 51 с площ от 

30.081дка, пасише,мера, 

девета категория

Х Х Х Х Х Х

Решение № 

03/23.04.1998 г. на 

ПК  - Божурище

Кметство с.Пожарево

447 447/05.02.2004 г. 447-невписан

с. Пожарево, м. „Гьорина 

ровина”, имот 053003, масив 

53

м. „Гьорина ровина”, имот 

053003, масив 53, с площ 

от 9.122 дка, пасище, 

мера, девета категория

Х Х Х Х Х Х

Решение № 

03/23.04.1998 г. на 

ПК  - Божурище

Кметство с.Пожарево

448 448/05.02.2004 г. 448- невписан

с.Пожарево, м. „Гьорина 

ровина”, имот 053004, масив 

53

, м. „Гьорина ровина”, имот 

053004, масив 53, с площ 

от 41.604 дка, пасище, 

мера, девета категория

Х Х Х Х Х Х

Решение № 

03/23.04.1998 г. на 

ПК  - Божурище

Кметство с.Пожарево



449 449/05.02.2004 г. 449-невписан

с.Пожарево, м. „Гьорина 

ровина”, имот 053005, масив 

53

, м. „Гьорина ровина”, имот 

053005, масив 53, с площ 

от 0.821 дка, пасище, 

мера, десета категория

Х Х Х Х Х Х

Решение № 

03/23.04.1998 г. на 

ПК  - Божурище

Кметство с.Пожарево

450 450/12.02.2004 г. 450-невписан Гр. Божурище, УПИ I, кв.81
УПИ I, кв.81, с площ от 

1610 кв.м, отреден за ВиК
Х Х

Право на строеж на ВиК София 

област с договор от 26.01.1994 г.
Х Х Х чл.59 ЗОС Община Божурище

451 451/19.04.2004 г. 451-невписан с.Пролеша, УПИ IV, кв.10

УПИ IV, кв.10 с площ от 

3565 кв. метра и 

двуетажна масивна сграда 

с площ от 470 кв. метра

Х Х Х Х Х Х

чл.59 от ЗОС; 

Решение № 75 от 

Протокол № 11 / 

28.07.00 г. на 

ОбСъвет 

гр.Божурище

Държавна собственост

452 452/05.04.2004 г. 452-невписан
с. Храбърско, УПИ IV-185, 

кв.14

УПИ IV-185, кв.14, с площ 

от 7188 кв. метра, 

училищна масивна сграда 

на два етажа с 10 класни 

стаи, мазе, салон, склад и 

3 стаи за др. цели: 

младежки клуб, склад и 

работилница, със ЗП 220 

кв. метра

Х Х

Прекратено прво на ползване по 

договор 10.10.06 г. с агенция за 

развитие „Икар”  със съдебно 

решение 74/14.05.2010 на районен 

съд Сливница-влязло в сила.

Х Х Х

Решение № 

21/27.04.2004 г. на 

ОбСъвет - 

Божурище

Държавна собственост

453 453/13.05.2004 г. 453-невписан
Гр. Божурище, УПИ X, кв.89, 

поликлиника.

Аптека - 224/624 ид.части 

От сграда - поликлиника, 

находяща се в УПИ X, 

кв.89, без вграден 

трафопост - държавна 

собственост (АДС 545/95 

г.)

Х Х Х Х Х Х

Решение № 28 от 

Протокол № 5 от 

Заседание на 

ОбСъвет - 

Божурище на 

01.07.2003 г.

Общинска Собственост

454 454/03.05.2004 г. 454-невписан с. Делян, УПИ XVIII-36, кв.9

с. Делян, УПИ XVIII-36, 

кв.9, с площ от 580 кв. 

метра

Х Х Х продажба

С договор от 08.06.2004 

г. , вписан на 08.06.2004 

г. рег. 607, том I, N 108 е 

продаден на Георги 

Костов Иванов

Заповед 177/08.06.2004 г. 

за отписване на целия 

имот, който е предаден на 

Георги Костов Иванов.

§42 от ПЗР от ЗИД 

на ЗОС
Кметство Златуша

455 455/03.06.2004 г. 455-невписан с. Делян, УПИ III-36,кв.5
с. Делян, УПИ III-36,кв.5, с 

площ 1141 кв. метра
Х Х Х продажба

с договор от 09.07.2004 г. 

целия имот е продаден 

на Александър Емилов 

Александров

Заповед 229/12.07.04 г. за 

отписване на целия имот, 

който е предаден на 

Александър Емилов 

Александров

§42 от ПЗР от ЗИД 

на ЗОС
Кметство Златуша

456 456/04.05.2004 г. 456- невписан

с. Гурмазово, м. „Реката-

стъкларски цех” в границите 

на конно -спортна база 

„Крум Лекарски”

м. „Реката-стъкларски 

цех”, имот 90500020000, 

масив 905 с площ от 

670,49 кв. метра

Х Х Х продажба

С договор от 01.11.2004 

г. целия имот е продаден 

на ЕТ „Римпекс-Росица 

Маринова”

Заповед 378/01.11.04 г. за 

отписване на целия имот, 

който е предаден на Росица 

Маринова

чл.59 от ЗОС; Земи 

по §4 - §4 л от ПЗР 

на ЗСПЗЗ; Заповед 

АО - 31 / 11.02.2004 

г. на Обл.Управител 

на Софийска 

Област

Община Божурище



457

457/04.05.04 г.За 

съставяне на нов акт за 

Публ собственост

457 - невписан

Имот 000122 - землище на 

с.Гурмазово, извън 

регулация Конно-спортна 

база без "КРУМ ЛЕКАРСКИ "

Имот 000122 - Конно 

Спортна База, с площ 

147.137 дка.                                 

1. Официален тревен плац 

6300 кв.м.          2.Пясъчен 

плац  - обезка - 2600 кв.м.             

3.Тренировъчен пясъчен 

плац - 2400 кв.м.          

4.Конюшна № 1 - 1060 

кв.м.; 5.Конюшна № 2-954 

кв.м.; 6 Конюшна № 3- 

свинарник - 853 кв.м.; 7. 

Сеновал - 598 кв.м.; 8. 

Фуражен склад  300 кв.м.; 

9. Съдийска кула - 100 

кв.м.; 10. трафопост -30 

кв.м., Подземна тоалетна 

72 кв.м.; 11.Метална 

трибуна 1/3 сектор 704 

кв.м.; 12. Тренировъчна 

писта с парапет 900 кв.м.   

X

Концесия, 

предоставена на 

"ПОЛИМЕКС 

ТРАНСПОРТ " ООД,  

съгласно Договор от 

07.07.2006 г. за срок от 

25 г.

Премахнати сгради в позиция 4, ред 

3 на Основание: Уведомление от 

Концесионера 

X X

Отписани от актовите книги 

за Общинска собственост, 

съгласно Заповед РД 351 / 

27.12.07 г.

чл.59 от ЗОС; 

Решение № 

9088/29.11.2001 г. 

на ВАС на 

РБългария

Община Божурище

458 458/30.08.2004 г. 458-невписан

Стопански двор, бивше 

ТКЗС-гр. Божурище, УПИ I, 

кв.80

Силажовместилище с 

площ от 800 кв.метра и 

масивно стоманобетонно 

съоражение с размери 25 

на 32 метра в , УПИ I, кв.80

Х Х Х продежба

Продадено с договор от 

18.11.2004 г. на ЕТ  

„Станков- Димитър 

Станков”

Заповед за отписване 

393/18.11.2004 г., като 

целият имот е предаден на 

Димитър Станков

Писмо 40 изх.№ 

2123/09.05.1997 г.на 

ССДИСП 

с.Божурище и 

Приемо -

Предавателен 

протокол от 

09.12.1997 г.

ССДИСП - гр.божурище, 

правоприемник на ТКЗС 

с.Божурище

459 459/10.09.2004 г. 459-невписан
с. Хераково, м. „Кантон”, 

УПИ II-570, кв. 63

м. „Кантон”, УПИ II-570, кв. 

63, с площ от 814 кв. 

метра

Х Х
право на строеж на Искра Илчова, 

Георги Илчов, Даниела Илчова
продажба

С договор от 27.09.2004 

г. целият имот е 

продаден на Искра 

Илчова, Георги Илчов, 

Даниела Илчова

Заповед  за отписване 342/ 

28.09.04 г., като целият 

имот е предаден на  Искра 

Илчова, Георги Илчов, 

Даниела Илчова

§ 42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС
Кметство с.Хераково

460 460/18.10.2004 г. 460-невписан
с. Пролеша, УПИ VIII-388, 

кв.37

УПИ VIII-388, кв.37 с площ 

от 902 кв. метра
Х Х

Право на строеж с договор от 

26.07.1994 г. на Лазаринка 

Василева и Грета Иванова 

продажба

С договор от 15.12.04 г. 

целият имот е продаден 

на Лазаринка Василева и 

Грета Иванова

Заповед за отписване 

420/15.12.04, като целият 

имот е предаден на  

Лазаринка Василева и 

Грета Иванова

§ 42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС; Заповед на 

Областния 

Управител ДИ - 

600/12.10.04 г.

Държавна собственост

461

461 / 18.10.2004 г.За 

съставяне на нов акт за 

публична сибственост

461
гр.Божурище, кв.15 терен 

отреден за озеленяване

гр.Божурище, кв.15 терен 

отреден за озеленяване с 

площ от 4032 кв.м.

Х Х Х продажба

Продаден с Договор за 

Покупко-продажба 929 

кв.м. от терен за 

озеленяване като 

придаваеми части  - 

02.02.05 г. на основание 

заповед № 19/14.01.05 г. 

на Кмета на Община 

Божурище на 

"УНИТРЕЙД - БГ"ООД

Отписан от актовите книги 

929 кв.м. от терен за 

озеленяване , кв.15 и 

предаден на "УНИТРЕЙД - 

БГ"ООД на основание 

Заповед № 32 / 03.02.05 г. 

на Кмета на Община 

Божурище

§ 42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС
Държавна собственост

462 462/14.01.2005 г.

462-Вписан с рег. N 

1137/06.07.05, акт 

137, том IV, дело 

802/05

Гр. Божурище, УПИ I-315, 

кв.66

УПИ I-315, кв.66, целият с 

площ от 1100 кв. метра, 

Отраден за жилищно 

строителство

Х Х

Отстъпено право на строеж на 

Варадин Георгиев Андреев, 

съгласно н.а. 45, т. XV, д. 2488/63

Частична продажба 

(съсобственост)

С договор от 20.10.2005 

г. са продадени ¼ 

идеални части на Румяна 

Милева и Галина 

Цветкова и ¼ идеални 

части на Младен 

Георгиев

Заповед за отписване на ½ 

от имота N65/05.04.06 г., 

като по ¼ са предадени 

съответно на Румяна 

Милева и Галина Цветкова 

и на Младен Георгиев.

§ 42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС
Държавна собственост

463 463/14.01.2005 г.

463 - вписан с рег. N 

43/19.01.2005, акт N 

31, том I, дело 33/05

Гр. Божурище, УПИ  XVII, 

кв.76, 

УПИ  XVII, кв.76, с площ от 

1103 кв. метра, отрдене за 

търговия и озеленяване

Х Х Х Х Х Х чл.59 от ЗОС Община Божурище



464 464/14.04.2005 г.

464 - вписан с вх. 

рег. N 

600/19.04.2005, акт 

N 148, том II, дело 

376/05

с. Пролеша, УПИ XII- 427, 

428, кв.34

УПИ XII427,.428, кв.34, 

отреден за жилищно 

строителство, с площ от 

740 кв. метра.

Х Х

Отстъпено право на строеж На 

Цветан Михайлов Каменов с 

договор от 27.11.1987

продажба

С договор от 20.04.05 г., 

е продаден целия имот 

на Цветан Каменов

Заповед XI 109/20.04.05 г. 

за отписване на целия имот 

и предаването му на 

Цв.Каменов

§ 42 от ПЗР на ЗИД 

на ЗОС; Заповед на 

Областния 

Управител на 

Софийска област 

ДИ - 163/11.04.05  г.

Държавна собственост

465 465/14.04.2005 г.

465-вписан с рег. N 

599/19.04.05, акт 

144, том II, дело 

375/05

Гр. Божурище, кв.24, УПИ I 

сграда със ЗП от 190 кв. 

метра,  в УПИ I, кв.24, общ. 

АОС 60/23.11.1998г.

Х Х Х продажба

С договор от 03.07.06 г. 

сградата е продадена на 

Станислав Томов 

Проданов.

Заповед за отписване РД 

91/04.04.07 г. и предаден на 

Станислав Проданов

чл.34, ал.1 от ЗОС  

и чл.92 от ЗС
неизвестен

466 466/21.03.2005 г.

466-вписан с рег N 

900/30.05.05, акт 

166, том III, Дело 

610/05

Гр. Божурище, кв.76, УПИ 

XVIIза търг. и озеленяване

УПИ XVII, кв.76, отреден 

за търговия и озеленяване 

с площ от 579 кв.м.

Х Х Х Х Х Х

чл.59 от ЗОС и 

Заповед № ТС 

16/17.03.2005 г.

Община Божурище

467 467/21.03.2005 г.

467-вписн с рег. N 

901/30.05.05, акт 

167, том III, Дело 

611/05

Гр. Божурище, кв.76, УПИ 

XVIII- 826 

Поземлен имот с пл.      N 

998, с площ от 284 кв. 

метра, включен в УПИ 

XVIII- 826, кв.76, Гр. 

Божурище

Х Х Х продажба

С договор за покупко 

продажба от 30.05.05 и 

заповед 80/25.03.05г, 

имотът е продаден на 

Спас Борисов Дамянов

Заповед за отписване РД 

147/31.05.05 г. и предаден 

на Спас Дамиянов

чл.59 от ЗОС и 

Заповед № ТС 

16/17.03.2005 г.

Община Божурище

468 468/21.03.2005 г.

468-вписн с рег. N 

902/30.05.05, акт 

168, том III, Дело 

612/05

Гр. Божурище, кв.76, УПИ 

XVIII- 826

Поземлен имот с пл.      N 

997, с площ от 240 кв. 

метра, включен в УПИ 

XVIII- 826, кв.76, Гр. 

Божурище

Х Х Х продажба

С договор за покупко 

продажба от 30.05.05 и 

заповед 80/25.03.05г, 

имотът е продаден на 

Спас Борисов Дамянов

Заповед за отписване РД 

147/31.05.05 г. и предаден 

на Спас Дамиянов

чл.59 от ЗОС и 

Заповед № ТС 

16/17.03.2005 г.

Община Божурище

469 469/19.03.2005 г.

469- вписан с рег N 

886/28.05.05 акт N 

156, том III, дело 

599/05

Село Росоман, кв.6, УПИ IV-

40

Поземлен имот без кад.N, 

с площ от 217 кв. метра в 

УПИ IV-40, кв.6 село 

Росоман

Х Х Х

Частична 

продажба(съсобстве

ност) Н.а 96, том V, 

Дело 1989/97 

С договор от 11.07.05 и 

заповед 73/22.03.05 са 

продадени 184 кв.м. от 

217 кв. метра на Влаинка 

Славкова, Димитринка 

Димова и Янка 

Демириева, собственици 

на УПИ IV-40, кв.6 село 

Росоман

Заповед за отписване 

204/13.07.05  на 184/217 

ид.ч. от имота, които са 

предадени на Влаинка 

Славкова, Димитринка 

Димова и Янка Демириева

чл.59 от ЗОС и 

Заповед № АБ 

6/1988 г.

Община Божурище

470 470/06.06.2005 г.

470-вписан  с рег N 

953/08.06.05 акт N 2, 

том IV, дело 650/05

Село Гурмазово, общ. 

Божурище, кв.6, УПИ IV-61

Поземлен имот без 

пл.номер вкл. в УПИ УПИ 

IV-61, кв.6, с. Гурмазово, с 

площ от 3 кв.метра.

Х Х Х Продажба

С договор от 28.06.05 и 

Зап. 175/22.06.05 г.  

имотът е продаен на Ива 

Михайлова Недева

Заповед за отписване 

190/28.06.05 г. и продеден 

на Ива Недева

чл.59 от ЗОС и 

Заповед № АБ-

122/1980 г.

Община Божурище

471 471/06.06.2005 г.

471- вписан с рег. 

рег N 953/08.06.05 

акт N 3, том IV, дело 

651/05

Гр. Божурище, кв. Девети 

Септември, кв.6, УПИ IX 14

Поземлен имот без кад. N, 

в кв. 6 по ПРЗ на кв. 

Девети Септември, гр. 

Божурище, с площ от 46 

кв. м., вкл. в УПИ IX 14

Х Х Х Продажба 

С договор 25.07.05 г. и 

заповед 178/23.06.05 г., 

имотът е продаден на 

Ивайло Новоселски, 

Стефан Ламбов и 

Владимир Иванов 

Заповед за отписване 

219/25.07.05 г., като имотът 

е предаден на Ивайло 

Новоселски, Стефан 

Ламбов и Владимир Иванов

чл.59 от ЗОС и 

Заповед № АБ-

349/29.11.1987 г.

Община Божурище

472 472/06.06.2005 г.

472-вписан  с рег N 

955/08.06.05 акт N 4, 

том IV, дело 652/05

Село Златуша, кв.11, УПИ IV-

29

Поземлен имот без 

кадастрален.номер, вкл. в 

УПИ IV-29, с площ от 8 кв. 

метра

Х Х Х продажба

С Договор от 24.06.05 и 

заповед 147/22.06.05 

имотът е продаден на 

Веска Хлебарова, Надка 

Радева и наследници на 

Паун Радев 

Заповед за отписване 

18/24.06.05 г. и имотът е 

предаден  на Веска 

Хлебарова, Надка Радева и 

наследници на Паун Радев

чл.59 от ЗОС и 

Заповед № АБ-

118/1983 г.

Община Божурище

473 473/22.06.2005 г.

473-вписан с рег. 

N1059/23.06.05 акт N 

82, том IV, дело 

737/05

с. Златуша, кв.21, УПИ  V 

246, 

Поземлен имот без 

кадастрален.номер с площ 

от 45 кв. метра, включен в 

УПИ  V 246, кв.21

Х Х Х продажба

С договор от 18.07.05 и 

Зап. 206/15.07.05 г. 

имотът е продаден на 

наследници на Василка 

Андонова и Гергинка 

Гълъбова, 

представлявани от 

пълномощника Стойчо 

Василев

Заповед за отписване 

208/18.07.05 г.; имотът е 

предаден на наследници на 

Василка Андонова и 

Гергинка Гълъбова, 

представлявани от 

пълномощника Стойчо 

Василев

чл.59 от ЗОС и 

Заповед № АБ-

118/1983 г.

Община Божурище



474 474/24.06.2005 г.

474-вписан, с рег. 

N1136/06.07.05 акт N 

132, том IV, дело 

801/05

с. Пожарево, кв.17, УПИ XIV
УПИ XIV, кв.17, с площ от 

528 кв. метра
Х Х

Отстъпено право на строеж с 

договор от 03.06.1985 г. на 

Драгомир Асенов Марков

продажба

С договор от 25.07.05 г. и 

заповед 214/21.07.2005 

г., имотът е продаден на 

Зоя Цветкова и Румяна 

Маркова 

Заповед за отписване 

216/25.07.05 г.; имотът е 

предаден на Зоя Цветкова и 

Румяна Маркова

§42 от ПЗР от ЗИД 

на ЗОС
Държавна собственост

475 475/01.07.2005 г.

475- вписан с рег. N 

1139/06.07.05 г. Акт 

N 139, том IV, дело 

804/05

Гр. Божурище, кв.44, ½ ид.ч. 

от УПИ X-225

½ ид.ч УПИ X-225, кв.44, 

целият с площ от 1230 кв. 

метра.

Х Х

Отстъпено право на строеж на 

наследници на Филип Симов Гогов, 

съгласно нот.акт 119, том XXVI, 

дело 5147/1963 г.                                           

½ ид.ч. е собственост на Методи 

Георгиев съгласно договор от 

01.09.1998 г.

продажба

С договор от 06.07.05 г. и 

заповед 68/17.03.06 г. ½ 

ид. ч от целия имот е 

продаден на Станка 

Симова 

Заповед за отписване 

196/01.07.05 г. и предаден 

на Станка Симова

§42 от ПЗР от ЗИД 

на ЗОС; Заповед № 

ДИ  - 229 / 27.06.05 

г. на Областен 

Управител на 

Софийска област

Държавна собственост

476 476/04.07.2005 г.

476 - вписан, с рег. 

N 1138/06.07.05, Акт 

138, том IV, Дело 

803/05

с. Хераково, м. Совато, имот 

000060- пасище с храсти с 

категория на земята VIII  и Х

С. Хераково, м. Совато, 

имот 000060- пасище с 

храсти с категория на 

земята VIII  и Х с площ 756 

дка

Х Х Х Х Х Х

Решение на ПК 

Божурище 

09/19.12.01 г.

Кметство с.Хераково

477 477/15.07.2005 г.

477 - вписан с рег. N 

1257/22.07.05 г.; акт 

34, том V, дело 

900/05

с. Хераково, кв.33, УПИ XIII- 

328,327

УПИ XIII- 328,327,  кв.33 с 

площ от 49 кв. м
Х Х Х продажба

С договор от 01.08.05 и 

заповед 227/01.08.05 г., 

продадени 49 кв. метра 

на насл. на Любомир 

Паунов и Николай 

Цветанов 

Заповед за отписване 

229/01.08.05 г.; имотът е 

предаден на насл. на 

Любомир Паунов и Николай 

Цветанов

чл.59 от ЗОС и 

Заповед № О -

352/1970 г.

Община Божурище

478 478/21.07.2005 г.

478-вписан с рег. N 

1258/ 22.07.05 г.; акт 

35, том V, 901/05

С. Златуша, кв.24, УПИ III-

233.

УПИ III-233, кв.24, с площ 

от 8 кв. метра
Х Х

Съсобствен с маследници на Стоян 

Павлов Аначков; Протокол за делба 

от 22.05.1978 г.

Х Х Х

чл.59 от ЗОС и 

Заповед № АБ - 

118/1983 г.

Община Божурище

479 479/26.07.2005 г.

479-вписан с рег. 

N1294 от 27.07.05, 

акт 51, том V, дело 

919/05

гр Божурище, кв.4, УПИ XV-

106

УПИ XV-106, кв.4, с площ 

608 кв. 
Х Х

Съсобствен с Мариян Иванов 

Колев. Отстъпено право на строеж 

на 1/2/ ид.ч. на Петър Велчев 

Петров, решение на СРС от 

09.03,1992 и ид.ч. на Мариян 

Иванов Колев, съгласно договор от 

12.09.1982 г.

Частична Продажба 

С договор от 10.08.05 г. и 

заповед 234/09.08.05 г. ½ 

иделана чааст е 

продадена на Петър 

Велчев Петров

Заповед за отписване 

235/10.08.05 г.; имотът е 

предаден на Петър Велчев.

§ 42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС и Заповед 

№ АБ - 

22/26.01.1984г.

Държавна собственост

480 480/26.07.2005 г.

480- вписан с рег. N 

1295 от 27.07.05 г. , 

акт 52, том V, дело 

920/05

с. Пожарево, УПИ V, кв.33
УПИ V, кв.33, с площ от 

545 кв. метра.
Х Х

С договор от 18.11.1985 г. е 

отстъпено право на строеж на 

Милко Сандов Стойков 

продажба

С договор от 22.02.06 г.  

и Заповед 266/20.09.05 г. 

имотът е продаден на 

Милко Сандов Стоилков

Заповед за отписване 

34/23.02.06 г.; имотът е 

предаден на Милко 

Столиков

§ 42 от ПЗР на 

ЗИДЗОС и Заповед 

№ АБ - 

334/15.10.1984 г.

Държавна собственост

481 481/26.07.2005 г.

481 - вписан с рег. N 

1296 от 27.07.05 г.; 

акт 53, том V, дело 

921/05

с. Храбърско, кв. 13, УПИ V-

260, 

поземлен имот без 

кадастрален номер 

включен в УПИ V-260, кв. 

13, с площ от 154 кв. м. 

Х Х 

Съсобствен с наследници на 

Младен Евтимов Костов, н.а. 63, 

том I, дело 101/1973

продажба

С договор 24.10.05 г. и 

заповед 287/19.10.05 г. 

имотът е продаен на 

насл. на Младен Евтимов 

Костов: Румяна Костова и 

Георги Евтимов

Заповед за отписване 

18/06.02.05 г.; имотът е 

предаден на Румяна 

Костова и Георги Евтимов

чл.59 от ЗОС и 

Заповед № 2355 / 

1966 г.

Община Божурище

482 482/02.08.2005 г.

482- вписан с рег. N 

1447 от 19.08.05 г.; 

акт 163, том V, дело 

1042/05 г.

Поземлен имот в с. 

Храбърско, кв.4  с площ от 

534 отреден за градинка.

УПИ IV - за обществено 

обслужване и озеленяване 

, съгласно заповед за ЧИ 

на ПУП ТС 105/13.10.05 с 

площ 518 кв. метра

Х Х Х

Отстъпено право на 

строеж на сграда с 

площ от 200 кв. м. 

РЗП на ЕТ „Васи- 

Илия Стойчев”

Х Х
§ 42 от ПЗР на ЗИД 

ЗОС
Кметство с.Храбърско

483 483/16.08.2005 г.

483-вписан  с рег. N 

1448/19.08.05 г.; акт. 

164, том V, дело 

1043/05

С. Мала Раковица, кв.4,  в 

УПИ X-24

поземлен имот без пл. 

включен в УПИ X-24, кв.4, 

с площ от 12 кв. метра

Х Х

Съсобствен с Манол Тодоров 

Манолов, н.а. 83, т. IX, дело 

1158/1979 г. 

продажба

С договор от 25.08.2005 

г. и Заповед 244/19.08.05, 

имотът е продаден на 

Манол манов чрез 

пълномощникът му Тодор 

Манов

Заповед за отписване 

263/20.09.05 г; имотът е 

предаден на Тодор Манов

чл.59 от ЗОС и 

Заповед № 

7/06.01.1993 г.

Община Божурище

484 484/15.09.2005 г.

484- вписан с рег. N 

1610/16.09.05 г.Акт 

75, том VI,Дело 

1159/05

с. Храбърско, кв.6, УПИ II-45

Поземлен имот без 

кадастрален номер вкл. В 

УПИ II 45, в кв.6 по ПЗР на 

с.Храбърско, с площ 170 

кв.м.

Х Х
Съсобствен с Димитър Атансов 

Китов
Х Х Х

чл.59 от ЗОС и 

Заповед № 

2355/1966 г.

Община Божурище



485 485 / 15.09.2005 г.

485 вписан с рег. № 

1609/16.09.05г.; Акт 

74, том. VI; дело 

1158; партидна книга 

62

с.Хераково, кв.40 включени 

в /УПИ/ IV 308

Поземлен имотбез 

Кадастрален номер в кв.40 

по ПРЗ на с.Хераково, с 

площ от 118 кв.м., включен 

в УПИ IV 308

X X Х Х Х Х

чл.59 от ЗОС и 

Заповед № 

36/06.03.1989 г.

Община Божурище

486 486/15.09.2005 г.

486- вписан Акт 75, 

том VI,Вх. рег. N 

2115/19.10.05 г., акт 

36, том VII, дело 

1328/05

С. Хераково, м. Бобен, 

кв.41, УПИ XXVI-314

Поземлен имот без 

кад.номер вкл. в УПИ XXVI-

314, кв.41 с площ от 6 кв. 

метра.

Х Х Х продажба

С договор от 04.11.05 и 

зап. 288/20.10.05  имотът 

е продаден на Иванка 

Игнатова Илиева

Заповед за отписване 

чл.59 от ЗОС и 

Заповед № 

36/06.03.1989 г.

Община Божурище

487 487/ 15.09.2005 г.

Вх. рег. 2116 от 

19.10.2005, акт 37, 

том VII, дело 

1329/05

Село Пролеша, кв. 63, УПИ 

IX-348, XI-348, XII-348

Поземлен имот без 

кадастрален номер вкл.в:  

УПИ IX-348, XI-348, XII-

348, с площ от 225 кв. 

метра

Х Х

Съсобственици на н-ци на Иван 

Колев, н.а. 97, д. 156/88, Катина 

Донкова, н.а. 104, д. 225/86 и Петя 

Димитрова, н.а. 185, д. 719/88

продажба

С договор от 20.12.05 и 

заповеди 354/16.12.05; 

356/19.12.05 и 

357/19.12.05 г. са 

продадени на: Ценка 

Колева и Мария 

Борисова 173 кв. 

метра;На Катина Донкова 

40 кв. метра; на Петя 

Димитрова и Виктория 

Георгиева - 12 кв. метра.

Заповед за отписване на 

225 кв. метра като имотът е 

предаден на: Ценка Колева 

и Мария Борисова, Катина 

Донкова, Петя Димитрова и 

Виктория Георгиева

чл.59 от ЗОС и 

Заповед № ТС 

61/16.05.05г.; 

Заповед № О 

650/13.08.71г. 

СОНС

Община Божурище

488 488/16.09.2005 г.

Вх. рег. N 

2117/19.10.05, акт38, 

том VII, дело 

1330/05

Село Росоман, общ. 

Божурище, кв.13, УПИ XXIV 

92

Поземлен имот без 

кадастрален номер, в 

кв.13, УПИ XXIV 92, с площ 

от 60 кв. м.

Х Х

Съсобственици: Станчо Алексов и 

насл. на Ексенчо Наумов: н.а. 137, 

д.654/71 г., н.а. 195; д. 869/78 г. и 

н.а. 12, дело 212/82 г.

Продажба 

С договор от 01.12.05 и 

заповед 329/30.11.05 г. 

имотът е продаден на 

Станчо Алексов и насл. 

на Ексенчо Наумов - 

Светла Нанова и Георги 

Алексов

Заповед за отписване 

333/01.12.05 г.; имотът е 

предаден на: Станчо 

Алексов, Светла Нанова и 

Георги Алексов

чл.59 от ЗОС и 

Заповед № АБ 

6/19.01.1988 г.

Община Божурище

489 489/21.10.2005 г.

Вх. рег. N 2241/ 

08.11.05, акт 134, 

том VII, дело 

1430/05

Село Гурмазово, кв.1, УПИ 

XVI-8

Поземлен имот без 

пл.номер вкл. в УПИ XVI-8, 

кв.1, с площ от 32 кв.м

Х Х

Съсобственици: Венета Костова 

Димитрова, н.а. 143, т. III, дело 

1033/06

продажба

С договор 08.11.05 и 

заповед 306/08.11.05 г. 

имотът е продаден на 

Венета Костова 

Димитрова

Заповед за отписване 

307/08.11.05 г.; имотът е 

предаден на Венета 

Костова Димитрова

чл.59 от ЗОС и 

Заповед № АБ 

122/1980 г. и АБ 

136/1989 г.

Община Божурище

490 490/21.10.2005 г.

Вх. рег. N 

2242/08.11.05, акт 

135, том VII, дело 

1431/05

С. Гурмазово, кв.14, УПИ I-

161

Поземлен имот без 

кадастрален номер вкл. в 

УПИ I-161, с площ от 45 кв. 

метра 

Х Х Антон Любенов Андонов Продажба 

С договор от 14.11.05 и 

заповед 310/10.11.05 г. 

имотът е продаден на 

Антон Андонов чрез 

пълномощникът му 

Любен Шушоров 

Заповед за отписване 

313/14.11.05 г. имотът е 

предаден на Любен 

Шушоров

чл.59 от ЗОС и 

Заповед № АБ 

122/1980 г.

Община Божурище

491 491/07.11.2005 г.

Вх. рег. 

2243/08.11.05, акт 

136, том VII, дело 

1432/05

Гр. Божурище, кв. Максим 

Горки, кв.12,  УПИ XVIII-91

Поземлен имот без кад. 

Номер, вкл. в УПИ XVIII-91, 

кв.12, с площ от 24 кв. 

метра.

Х Х

Наследници на Митра Виденова 

Тошева, решение на Ос по ЗГ 

Божурище, N 08/24.09.2004 г.

продажба

С договор от 10.11.05 г. и 

заповед 309/10.11.05 г. 

имотът е продаден на 

насл. на Митра Тошева- 

Здравко Тошев и Иван 

Димитров.

Заповед за отписване 

312/10.11.05 г.; имотът е 

предаден на Здравко Тошев 

и Иван Димитров

чл.59 от ЗОС и 

Решение на ОС по 

ЗГ - Божурище № 08 

/ 24.09.2004 г.

Община Божурище

492 492/28.11.2005 г.

Вх. рег. 

2386/28.11.05,Акт 

42, том VIII, дело 

1542/05 г.

Село Пролеша, кв.8, УПИ II-

189

Поземлен имот без 

кадастрален номер, вкл. в 

УПИ II-189, с площ от 57 

кв. метра

Х Х

Съсобствен с Магдалена Божилова 

и Митко Божилов,Н.а. 10, том XIV, 

дело 233/1974, 

продажба

С договор от 05.12.05 и 

заповед 334/01.12.05 г. 

имотът е продаден на 

Митко Божилов, в 

качеството му и на 

пълномощник , чрез него 

и на Еленка Тотева

Заповед за отписване 

339/05.12.05 г.; имотът е 

предаден на Митко 

Божилов.

чл.59 от ЗОС и 

Заповед № О - 

650/13.08.71 г. 

СОНС

Община Божурище

493 493/28.11.2005 г.

Рег. N 2387/28.11.05, 

акт 43, том VIII, дело 

1543/05

Село Гурмазово, кв.28, УПИ 

V-297

Поземлен имот без 

пл.номер вкл. в УПИ V-297, 

кв.28, с площ от 15 кв.

Х Х
Славчо Симеонов Йосифов,Н.а. 

140, т. II, д.340/81
продажба 

С договор от 05.12.05 г. и 

заповед 338/02.12.05 г. 

имотът е продаден на 

Славчо Симеонов 

Йосифов 

Заповед за отписване 

339/05.12.05 г.

чл.59 от ЗОС и 

Заповед № АБ 

122/1980  г.

Община Божурище

494 494/28.11.2005

Рег. 

2388/28.11.05,Акт 

44, том VIII,Дело 

1544/05 

Гр. Божурище, кв.24, УПИ X- 

24

УПИ X- 24, с площ от 1320 

кв. метра
Х Х

Отстъпено право на строеж на 

сграда със ЗП 280.3 кв.м., и РЗП 

840.90 кв. м на „Сакс 2000” ООД

продажба

С договор от 31.08.06 г. и 

заповед 23/08.02.06 г. 

имотът е продаден на 

„Сакс 2000” ООД

Заповед за отписване 

240/18.10.06 г.; имотът е 

предаден на „Сакс 2000” 

ООД.

чл.59 от ЗОС и 

Заповед № АБ 

279/16.09.2003 г. ЧИ 

на ПУП ( ПРЗ )

Община Божурище



495 495/07.12.2005 г.

Рег. N 

2445/07.12.05,Акт 

81, том VIII, Дело 

1584/05

Гр. Божурище, кв.31, УПИ II

УПИ II, кв.31, с площ от 

43361 кв. метра, отреден 

за спортно развлекателен 

комплекс

Х Х

Отстъпено право на строеж на 

Спортно развлекателен комплекс с 

РЗП 14600 на „А.Д.А. ЕООД

Х Х Х

чл.59 от ЗОС; 

Заповед № АБ 

22/26.01.1984 г. на 

СОНС, ЧИ одобрено 

със Заповед № 

66/31.03.99 г. на 

Кмета на Община 

Божурище; ЧИ на 

ПУП одобрено със 

Заповед № ТС  - 

125/16.11.05 г. на 

Кмета на 

Общ.Божурище 

Община Божурище

496 496/13.12.2005 г.

Рег. N 

2483/13.12.05,Акт 

111, том VIII, дело 

1615/05

Гр. Божурище, кв.31, УПИ  

II,Съгласно заповед  АБ 

22/26.01.1984 на  СОНС, ЧИ- 

заповед  66/31.03.99 г., ЧИ 

на ПУП , заповед ТС 

125/16.11.05

УПИ II, кв.31, с площ от 

43361 кв. метра, отреден 

за спортно развлекателен 

комплекс

Х Х

Погасено право на строеж по 

договор  от 30.08.2005 и анекс 

20.12.05, което не е реализирано  

на осн. Чл.67, От ЗС , по давност, 

считано от 21.12.2010 г. От ЗС , по 

давност, считано от 21.12.2010 г.

 Х Х Х
чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

497 497/14.12.2005 г.

Рег. N 2499/15.12.05, 

акт 121, том  VIII, 

дело 1625/05

Село Росоман , кв.21, УПИ  

III - 121, съгл . зап. АБ -

6/1984 на  СОНС

 Поземлен имот без 

кадастрален номер , с 

площ от 150 кв. метра , 

вкл. в УПИ  III - 121, кв.21

Х Х

Симеон Анакиев Стоянов и 

Стоименка Маркова  Стоянова, 

делбен протокол  от  06.12. 1994 г. 

на  Районен съд - Сливница

продажба

С договор от  16.12.05 г И 

заповед 351/15.12.05 

г.Имотът е продаден на 

Симеон Анакиев Стоянов 

и С тоименка Маркова 

Стоянова

  Заповед 353/16.12.05 г. ; 

имотът е предаден на  

Симеон и С тоименка 

Стоянови

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

498 498/19.12.2005 г.

Рег. N 

2560/20.12.2005, акт 

147, том VIII, дело 

1678/05 г. 

Село Делян, кв.9, УПИ XXIV- 

36, съгл. Заповед АБ-

240/30.06.1983 на СОНС

Застроен УПИ XXIV- 36, с 

площ от 549 кв. метра
Х Х

Отстъпено право на строеж на 

Георги Илиев Божков с договор от 

23.04.1984 г.

продажба

С договор от 23.12.05 г. и 

заповед 360/21.12.05 

Имотът е продаден на 

наследници на Георги 

Илиев Божков - Анна 

Станоева и Антония 

Божкова

Заповед за отписване 

11/26.01.06 г.; имотът е 

предаден на Анна Станоева 

и Антония Божкова

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС
X

499 499/01.02.2006 г.

Рег. N 123/01. 

02.2006, акт 73, том 

I, дело 78/06 г.

Село Хераково, кв.18, УПИ 

XI 201, съгл заповед О-

352/09.05.1970 на СОНС.

Поземлен имот без 

кадастрален номер вкл. в 

УПИ XI 201, кв. 18, с площ 

от 2 кв. метра

Х Х

Съсобствен с наследници на Игнат 

Александров Стоянов и Мерима 

Борисова Стоянова

Х Х Х
чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

500 500/01.02.2006 г.

Рег. N 

124/01.02.2006 Акт 

74, том I, дело 79/06

Село Хераково, кв.18,  в 

УПИ  IX-210, съгл заповед О-

352/09.05.1970 на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер, вкл. в 

УПИ  IX-210, с площ от 104

Х Х

Съсосбтвен с Наследници на 

Грозда Минкова Митова, н.а. 24, том 

II, д.20

продажба

С договор от 16.03.06 и 

заповед 22/06.02.06 г. 

имотът е продаден на 

Грозда Минкова Миткова

Заповед за отписване 

52/16.03.06 г.; имотът е 

предаден на наследници на 

Грозда Митова.

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

501 501/01.02.2006 г.

Рег. N 

125/01.02.2006 г., 

акт 75, том I, дело 

80/06

Село Гурмазово, кв.2, УПИ 

III-30, съгласно Заповед АБ 

122/21.05.1980 на СОНС, 

Заповед 135/28.06.89 и ЧИ 

на ПР на Зап. ТС-3/03.01.06 

г. 

Поземлен имот без 

кадастрален номер вкл. в 

УПИ III -30, с  площ от 16 

кв. метра,

Х Х Х продажба

С договор от 10.02.2006 и 

заповед 19/06.02.06 г. 

имотът е продаден на 

Светослав Цветков 

Ценов

Заповед за отписване 

26/10.02.06 г.; имотът е 

предаден на Светослав 

Цветков Ценов

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

502 502/01.02.2006 г.

Рег. N 

122/01.02.2006 г.; 

акт 72, том I,Дело 

77/06 г.

Село Пролеша, кв.14, УПИ 

IV -97, Заповед О-

650/13.08.1971 на СОНС, ЧИ 

на ПУП Зап. ТС -

124/16.11.05

Поземлен имот без 

кадастрален номер 

включен в УПИ IV -97

Х Х

Съсобствен с Благой Методиев 

Тимчев, н.а. 18, том II, рег. N 

433/1992

продажба

С договор от 08.02.06 и 

заповед 17/06.02.06 

имотът е продаден на 

Благой Методиев Тимчев

Заповед за отписване 

24/08.02.06 г.; имотът е 

предаден на Благой Тимчев

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

503 503/06.02.2006 г.

Рег. N 164/09.02.06 

Акт. 104, том I, дело 

110/06

Село Гурмазово, УПИ VI-

1145,1147, кв. 39, съгл. Зап. 

ТС-22/16.11.2005 г. , 

Част от имот 000082-

полски път по КВС на село 

Гурмазово с площ от 25 кв. 

метра, вкл. в УПИ VI 1145, 

1147

Х Х

Съсобствен с Борка Колева, и 

Лидия Фиданова, съгл.н.а. 149, том 

I, дело 43/01 г.

продажба

С договор от 15.02.2006 г 

и заповед 27/13.02.06 г. 

имотът е продаден на 

Борка Колева, и Лидия 

Фиданова

Заповед за отписване 

29/14.02.06 г.; имотът е 

предаден на Борка Колева, 

и Лидия Фиданова

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

504 504/07.02.2006 г.

Рег. N 

165/09.02.2006 Акт 

105, том I,Дело 

111/06

Село Златуша, кв.24, УПИ V 

235, съгласно заповед АБ 

118/07.04.1983 на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер вкл. В 

УПИ V 235, кв.24, с площ 

от 50 кв. метра

Х Х

Съсобствен с н-ци на Седефчо 

Павлов Аначков Съгл. Протокол за 

делба от 28.05.1978 г. на КРС

продажба

С договор от 26.05.2006 

г. и заповед 

28/14.02.2006 имотът е 

продаден на н-ци на 

Седефчо Павлов Аначков

Заповед за отписване 

87/26.05.06 г.; имотът е 

предаден на н-ци на 

Седефчо Аначков 

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X



505 505/08.02.2006 г.

Рег. N 166/09.02.06 

106, том I, дело  

112/06

Село Пожарево, кв.9, УПИ II-

102

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

от 171 кв.м, вкл. в УПИ II-

102, кв.9.

Х Х

Съсобствен с н-ци на Ивайло 

Сеферов, Веселин Пейчев и Милен 

Пейчев, съгл.н.а. 73,т.II, дело 

18/1981 

продажба

С договор от 25.10.06 и 

заповед 130/06.07.06г. 

имотът е продаден на 

Ивайло Сеферов, 

Веселин Пейчев и Милен 

Пейчев

Заповед за отписване 

281/01.11.06 г.; имотът е 

предаден на Ивайло 

Сеферов, Веселин Пейчев 

и Милен Пейчев.

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

505 505/22.02.2006 г.

Рег. N 

257/01.03.2006, акт 

165, том I, дело 

177/06

Село Пролеша, кв.50, УПИ 

IV-97

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

от 23 кв.м,  вкл. в УПИ IV-

97, кв.50..

Х Х

Съсобствен с н-ци на Райка 

Петрова Несторова, съгл. Н.а. 163, 

том I, дело 322/1992

продажба

С договор от 06.06.06 г. и 

заповед 38/02.03.06 

имотът е продаден на 

Райка Петрова 

Несторова

Заповед за отписване 

41/06.03.06; имотът е 

предаден на Райка Петрова 

Несторова

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

506 506/28.02.2006 г.

Рег. N 258/01.03.06 

г. Акт 166, том I, 

дело 178/06

Село Пролеша, кв.14,  УПИ 

VIII-466

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

от 40 кв.м, вкл. в УПИ VIII-

466, кв.14.

Х Х

Съсобствен с н-ци на Александър 

Борисов Тимчев, съгл. н.а. 43, том 

X,Дело 1887/77

продажба

С договор от 16.03.06 г. и 

заповед 49/16.03.06 г. 

имотът е продаден на 

насл. на Александър 

Тимчев

Заповед за отписване 

49/16.03.06 г.; имотът е 

предаден на насл. на 

Александър Тимчев

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

508 508/27.04.2006 г.

Рег. N 765/08.05.06, 

Акт 765/08.05.06 г. 

Акт 151, том III, Дело 

588/06 г.

Гр. Божурище, кв. 19, УПИ II,

УПИ II, кв.19, с площ от 

259 кв. метра, съгл. 

Заповед АБ-22/26.01.84 на 

СОНС, Чи-заповед N 

66/31.03.99 ЧИ на ПУП-

Заповед ТС-8/18.01.06

Х Х

Отстъпено право на строеж за 95 кв. 

метра, съгласно договор 26.01.01 г., 

н.а. 120, том III, рег. N 1631, дело 

525/05 и анекс  от 24.01.06 г. на 

Аспарух Николов и Ивайло Николов 

(търговско петно 5); отстъпено 

право на строеж на втори етаж със 

ЗП 108.30 кв. метра, съгласно 

договор от 02.10.06

продажба

С договор от 29.05.2012 

г. и  заповед РД-

191/29.05.2012 г. имотът 

е продаде на Аспарух 

Николов и Ивайло 

Николов

Заповед за отписване РД-

203/31.05.2012 г.; имотът е 

предаден на Аспарух 

Николов и Ивайло Николов

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

509 509/27.04.2006 г.

Рег. N 766/08.05.06 

г.; Акт 152, том 

III,Дело 589/06

Гр. Божурище, кв.19, УПИ 

III,Съгл. зап. АБ-

22/26.01.1984 на СОНС, ЧИ-

Заповед 66/31.03.99 г. , ЧИ 

на ПУП - заповед ТС-

8/18.01.06

УПИ III, кв. 19, с площ от 

1200 кв. м
Х Х

Отстъпено право на строеж за 

267.40 кв.м. ЗП, съгласно от 

12.02.01 и 28.12.00, и анекси от 

24.01.06, 20.03.06, 27.03.06 на ЕТ 

„Чочо-И-Илия каракушев”, 

представлявано от Илия каракушев 

и Татяна каракушева (търг. петна 3 

и4); ОПС  на същите лица за изгр. 

На втори етаж с площ от 315.90 

кв.м. по договор от 04.02.09 г. , РЗП 

на цялата сграда 583.30 кв. метра

Х Х Х
чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

510 510/27.04.2006 г.

Рег. N767/08.05.06, 

акт 153, том III, Дело 

590/06

Гр. Божурище,кв.19, УПИ IV, 

Съгл. зап. АБ-22/26.01.1984 

на СОНС, ЧИ-Заповед 

66/31.03.99 г. , ЧИ на ПУП - 

заповед ТС-8/18.01.06

УПИ IV, кв.19, с площ от 

425 кв.м.- незастроен 
Х Х

ОПС за 235 кв.м РЗП, съгласно 

договори 26.01.01 и 16.06.03  на 

Венцислав Първанов Кръстанов 

(търг.петно 2).

продажба

С договор от 12.03.08 и 

заповед РД-93/11.03.08 г. 

имотът е продаден на 

Венцислав Първанов 

Кръстанов 

Заповед за отписване РД -

95/13.03.2008 г.; имотът е 

предаден на Венцислав 

Първанов Кръстанов

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

511 511/27.04.2006 г.

Рег. 768/08.05.06 г. и 

акт 154, том III, дело 

591/06

Гр. Божурище, кв.19, УПИ V,  

Съгл. зап. АБ-22/26.01.1984 

на СОНС, ЧИ-Заповед 

66/31.03.99 г. , ЧИ на ПУП - 

заповед ТС-8/18.01.06

УПИ V, кв.19, с площ от 

426 кв. метра - незастроен
Х Х

ОПС за 296.5 кв.м РЗП, съгласно 

договори 26.01.01 и 11.03.03  и н.а. 

140, том I, рег. 619, дело 143/03 г. 

на Аспарух Николов и Ивайло 

Николов

продажба

С договор от 29.05.2012 

г. и заповед РД -

192/29.05.2012 г. имотът 

е продаден на ЕТ 

„Аспарух Николов”, 

представляван от 

Аспарух Станоев 

Николов

Заповед за отписване РД - 

202/31.05.2012 г.; имотът е 

предаден на Аспарух 

Станоев Николов

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

512 512/27.04.2006 г.

Рег. 769/08.05.2006, 

Акт 155, том III, Дело 

592/06

Гр. Божурище, УПИ IV, 

кв.31, Съгл. зап. АБ-

22/26.01.1984 на СОНС, ЧИ-

Заповед 66/31.03.99 г. , ЧИ 

на ПУП със заповед ТС-

125/16.11.05

УПИ IV, кв.31 с площ от 

3603 кв.м.-отреден за 

учебен център с полигон

Х Х Х Х Х К
чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

513 513/27.04.2006 г.

Рег. N 770/08.05.06; 

Акт 156, том III, Дело 

593

Гр. Божурище, УПИ III, кв.31, 

Съгл. зап. АБ-22/26.01.1984 

на СОНС, ЧИ-Заповед 

66/31.03.99 г. , ЧИ на ПУП 

със заповед ТС-125/16.11.05

УПИ III, кв.31 с площ от 

2920 кв.м. - отреден за 

паркинг

Х Х Х Х Х Х
чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X



514 514/27.04.2006 г.

Рег. N 

771/08.05.2006, акт 

157, том III, Дело 

594/06

Гр. Божурище, УПИ I -676, 

кв.31, Съгл. зап. АБ-

22/26.01.1984 на СОНС, ЧИ-

Заповед 66/31.03.99 г. , ЧИ 

на ПУП със заповед ТС-

125/16.11.05

УПИ I -676, кв.31, с площ 

от 12190 кв.м.- отреден за 

детска площадка, спортни 

игрище, озеленяване, общ. 

обслужване и църква.

Х Х

ОПС от 200 кв. метра за 

построяване на църква на църковно 

настоятелство

Х Х Х
чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

515 515/27.04.2006 г.

Рег. N 772 от 

08.05.2006 г, Акт 

158, том III, делo 

595/06

Гр. Божурище, кв.23а, УПИ 

I,АБ-22/26.01.1984 на СОНС, 

ЧИ на ПУП със заповед ТС-

125/16.11.05

УПИ I, кв.23а с площ от 

7235 кв. метра
Х Х

ОПС от 200 кв. метра за 

построяване на църква на църковно 

настоятелство

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

516 516/03.05.2006 г.

Рег. N 773/08.05.06 

Акт 159, том III, Дело 

596

С. Хераково, махала Бобен, 

Кв.45, УПИ XIV-379, заповед 

36/06.03.1989 на СОНС

Поземлен имот без кад. 

Номер, вкл. в УПИ XIV-379, 

кв. 45, с площ от 28

Х Х Х продажба

С договор от 18.05.2006 и 

заповед 77/11.05.06 г. 

имотът е продаден на 

Янко Стоянов и Борислав 

Стоянов

Заповед за отписване 

84/18.05.06 г.; имотът е 

предаден на Янко Стоянов 

и Борислав Стоянов

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

517 517/03.05.2006 г.

Рег. N 

774/08.05.2006 Акт 

160, том III, Дело 

597 (вкл. в АОС 674)

Село Пожарево, кв.28, УПИ 

IX-482, АБ-121/21.05.80 на 

СОНС, ЧИ-Заповед 

425/07.07.1994

 Поземлен имот без 

кадастрален номер, вкл. в 

УПИ IX-482, кв.28, с площ 

от 35

Х Х

Съсобствен с Надка Григорова, 

Григор Добринов, и Лиляна 

Димитрова, н.а. 154, т. I, дело 

232/1994 

Х Х Х
чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

518 518/12.05.2006 г.

Рег. N 

802/15.05.2006 Акт 

186, том III,Дело 

623/06

с. Хераково, махала Бобен, 

Кв.45, УПИ V-383, заповед 

36/06.03.1989 на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер, вкл  в 

УПИ V-383 Кв.45, с площ 

от 4 кв. м

Х Х

Съсобствен с насл. на Огнян 

Любенов Богев, н.а. 55, т.I, 

д.111/1993

продажба

С договор от 15.05.2006 и 

заповед 79/15.05.06 г. 

имотът е продаден на 

насл. на Огнян Любенов 

Богев

Заповед за отписване 

80/15.05.06 г.; имотът е 

предаден на насл. на Огнян 

Любенов Богев

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

519 519/22.05.2006 г.

Рег. N 

875/26.05.2006 Акт 

42, томIV,Дело 

685/06

с. Пролеша, Кв.33, УПИ X-

481, заповед  О-

650/13.08.1971 г. на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер, вкл  в 

УПИ X-481, Кв.33, с площ 

от 115 кв. м.

Х Х
Съсобствен с Владислав Николаев 

Калбуров, н.а. 44, т.I, д.37/06 г.
продажба

С договор от 01.08.2006 и 

заповед 155/01.08.06 г. 

имотът е продаден на 

Владислав Николаев 

Калбуров

Заповед за отписване 

156/01.08.06 г.; имотът е 

предаден на Владислав 

Николаев Калбуров

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

520 520/22.05.2006 г.

Рег. N 

874/26.05.2006 Акт 

41, томIV,Дело 

684/06

с. Делян,  Кв.4, УПИ IV-34, 

заповед  АБ-240/30.06.1983 

г. на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер, вкл  в 

УПИ IV-34, Кв.4 с площ от 

735 кв. м.

Х Х

ОПС на вилна сграда с договор от 

20.05.1985 г. на Павел Славов 

Стаменков

продажба

С договор от 08.06.06 г. и 

заповед 96/06.06.06 г. 

имотът е продаден на 

Павел Славов Стаменков

Заповед за отписване 

105/08.08.06 г.; имотът е 

предаден на Павел Славов 

Стаменков

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; § 42 от ПЗР от 

ЗИД на ЗОС

X

521 521/25.05.2006 г.

Рег. N 

876/26.05.2006 Акт 

43, томIV,Дело 

686/06

С. Хераково, махала Кантон, 

Кв.63, УПИ III-596, заповед 

36/06.03.1989 на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер, вкл  в 

УПИ III-596, Кв.63 с площ 

от 830 кв.м.

Х Х

ОПС на вилна сграда на Янко 

Йорданов Петров, съгл. договор от 

08.05.1990

продажба

С договор от 12.06.06 г. и 

заповед 104/07.06.06 г. 

имотът е продаден на 

Павел Славов Стаменков

Заповед за отписване 

106/12.06.06 г.;имотът е 

предаден на Павел Славов 

Стаменков

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; § 42 от ПЗР от 

ЗИД на ЗОС

X

522 522/25.05.2006 г.

Рег. N 

877/26.05.2006 Акт 

44, томIV,Дело 

687/06

с. Пролеша, Кв.32, УПИ II -

404, заповед  О-

650/13.08.1971 г. на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер, вкл  в 

УПИ II -404, Кв.32, с площ 

от 60 кв.м.

Х Х
Съсобствен с Ангел Дамянов Илиев, 

н.а. 118, том XIV, дело 2746/1974
продажба

С договор от 22.06.06 и 

заповед 107/13.06.06 

имотът е продаден на 

Стефан Ангелов Дамянов

Заповед за отписване  

114/22.06.06 г. ; имотът е 

предаден на Стефан 

Ангелов Дамянов

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

523 523/05.06.2006 г.

Рег. N 

951/06.06.2006 Акт 

96, том IV, Дело 

742/06

с. Пролеша,  Кв.32, УПИ I -

404, заповед  О-

650/13.08.1971 г. на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер, вкл  в 

УПИ II -404, Кв.32, с площ 

от 30 кв.м.

Х Х
Съсобствен с Ангел Дамянов Илиев, 

н.а. 89, том XXXIII, дело 5436/1974
продажба

С договор от 22.06.06 и 

заповед 108/13.06.06 

имотът е продаден на 

Стефан Ангелов Дамянов

Заповед за отписване  

115/22.06.06 г. ; имотът е 

предаден на Стефан 

Ангелов Дамянов

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

524 524/07.06.2006 г.

Рег. N 

986/08.06.2006 Акт 

111, том IV, Дело 

758/06

С. Пожарево, кв. 6, УПИ VI-

78, заповед АБ-

121/21.05.1980 на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер, вкл  в 

УПИ VI-78, Кв.78  с площ 

от 45 кв.м.

Х Х

Съсобствен с Иван Младенов 

Стоименов, протокол за делба от 

20.11.1943 г. на Софийски 

околийски съд

продажба

С договор от 04.07.06 и 

заповед 126/04.07.06 

имотът е продаден на 

Иван Младенов 

Стоименов

Заповед за отписване 

127/04.07.06 г.; имотът е 

предаден на Иван 

Младенов Стоименов

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

525 525/19.06.2006 г.

Рег. N 

1084/21.06.2006, Акт 

3, том  V, Дело 

855/06

С. Пожарево, кв. 17, УПИ 

XVII, заповед АБ-

121/21.05.1980 на СОНС, 

заповед AB-334/15.10.1984 

на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер, вкл  в 

XVII, кв. 17, с площ от 48 

кв.м.

Х Х

Съсобствен с Катина Милетиева 

Колева, договор за доброволна 

делба от 10.05.2000 г.

продажба

С договор от 29.06.06 г. и 

заповед 121/29.06.06 г. 

имотът е продаден на 

Катинка Милетиева 

Колева

Заповед за отписване 

122/29.06.06 г.; имотът е 

предаден на Катинка 

Милетиева Колева

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

526 526/19.06.2006 г.

Рег. N 

1085/21.06.2006, Акт 

4, том  V, Дело 

856/06

Село Росоман, УПИ XXI-

147, кв.23, заповед N АБ-

6/1988 на СОНС

кв.23, УПИ XXI-147, с площ 

от 720 кв.м. 
Х Х

ОПС на вилна сграда на Йордан 

Йорданов Бинев, съгл. договор от 

09.06.1988

продажба

С договор от 06.10.06 г. и 

заповед 120/28.06.06 г. 

имотът е продаден на 

Йордан Йорданов Бинев

Заповед за отписване 

224/09.10.06 г.; имотът е 

предаден на Йордан 

Йорданов Бинев

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС
X



527 527/19.07.2006 г.

Рег. N 

1332/21.07.2006, Акт 

186, том  V, Дело 

1059/06

 с. Пролеша,  Кв.22, УПИ V -

489, заповед  О-

650/13.08.1971 г. на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер, вкл в 

УПИ V -489, кв.22, с площ 

от 35 кв.м.  

Х Х

Съсобствен с Георги Михайлов 

Панчев, съгл. н.а. 103, том. XX, 

дело 3713/1967

продажба

С договор от 25.07.06 г. и 

заповед 144/24.07.06 г. 

имотът е продаден на 

Георги Михайлов Панчев

Заповед за отписване 

146/25.07.06 г.; имотът е 

предаден на Георги 

Михайлов Панчев

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС
X

528 528/20.07.2006 г.

Рег. N 

1333/20.07.2006, Акт 

187, том  V, Дело 

1060/06

С. Хераково, кв.2, УПИ I-165, 

Заповед О-352/1970 г. на 

СОНС

Поземлен имот без кад. 

номер, вкл. в УПИ I-165, 

кв.2, с площ от 7 кв. метра.

Х Х

Съсобствен с Рилка Михайлова 

Корилова, н.а. 70, т. XXXI, дело 

5483/1971

продажба

С договор от 24.07.06 г. и 

заповед 141/24.07.06 г. 

имотът е продаден на 

Рилка Михайлова 

Корилова

Заповед за отписване 

143/27.07.06 г.; имотът е 

предаден на Рилка 

Михайлова Корилова

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС
X

529 529/20.07.2006 г.

Рег. N 

1334/21.07.2006, Акт 

188, том  V, Дело 

1061/06

с. Хераково, кв.26, УПИ VI-

247,Заповед О-352/1970 г. 

на СОНС

Поземлен имот без кад. 

номер, вкл. в УПИ VI-247, 

кв.26, с площ от 64 кв. 

метра.

Х Х

Съсобствен с Борис Георгиев 

Христов, н.а. 116, т. I, дело 

116/1980

продажба

С договор от 27.07.06 и 

заповед 142/24.07.06 г. 

имотът е продаден на 

Борис Георгиев Христов

Заповед за отписване 

151/27.07.06 г.; имотът е 

предаден на Борис 

Георгиев Христов

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС
X

530 530/01.08.2006 г.

Рег. N 

1402/14.08.2006, Акт 

36, том  VI, Дело 

1115/06

Гр. Божурище, кв.24, УПИ 

IV, заповед АБ-

22/26.01.1984 г. на СОНС, 

ЧИ  на ПУП, заповед 

ТС9/19.01.06 г. и заповед ТС-

65/04.04.06г. за поправка на 

явна фактическа грешка на 

кмета на общината

УПИ IV, кв.24 с площ от 

600 кв. метра.
Х Х Х продажба

С договор от 22.08.06 и 

заповед 172/21.08.06 г. 

имотът е продаден на 

Димитър Павлов Динов

Заповед за отписване 

178/28.08.06 г.; имотът е 

предаден на Димитър 

Павлов Динов

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС
X

531 531/16.08.2006 г.

Рег. N 

1448/18.08.2006, Акт 

71, том  VI, Дело 

1153/06

С. Пожарево, кв. 17, УПИ 

XXI, заповед АБ-

121/21.05.1980 на СОНС, 

заповед AB-334/15.10.1984 

на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер, вкл  в 

УПИ XXI, кв. 17, с площ от 

68 кв.м.

Х Х

Съсобствен с Катина Милетиева 

Колева, договор за доброволна 

делба от 10.05.2000 г.

продажба

С договор от 25.08.06 г.и 

заповед 171/21.08.06 г. 

имотът е продаден на 

Катинка Милетиева 

Колева

Заповед за отписване 

186/25.08.06 г.; имотът е 

предаден на Катинка 

Милетиева Колева

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

532 532/16.08.2006 г.

Рег. N 

1449/18.08.2006, Акт 

72,  том  VI, Дело 

1154/06

С. Пожарево, кв. 26, УПИ 

XVII- 338,  заповед АБ-

121/21.05.1980 на СОНС, 

заповед 74/28.02.1989 на 

председателя на ИК на ОНС 

Божурище.

Поземлен имот без 

кадастрален номер, вкл в  

УПИ XVII- 338, кв.26, с 

площ от 14 кв.м.

Х Х

Съсобствен с Александър Здравков 

Георгиев и Василка Евтимова 

Георгиева, н.а. 89, т. II, дело 

546/1991

продажба

С договор от 29.08.06 г. и 

заповед 169/21.08.06 г. 

имотът е продаден на 

Александър Здравков 

Георгиев и Василка 

Евтимова Георгиева

Заповед за отписване 

190/29.08.06; имотът е 

предаден на Александър 

Здравков Георгиев и 

Василка Евтимова 

Георгиева

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

533 533/16.08.2006 г.

Рег. N 

1450/18.08.2006, Акт 

73,  том  VI, Дело 

1155/06

Село Храбърско, кв.10, УПИ 

I-216, съгл. заповед 

2355/1966 на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер, вкл в  

УПИ I-216, с площ от 35 

кв.м.

Х Х

Съсосбтвен с Катина Иванова 

Велинова и Павлинка Иванова 

Янева, съгл. н.а. 130, т. II, р. 1170, 

дело 276/05

продажба

С договор от 25.08.06 и 

заповед 167/21.08.06 

имотът е продаден на 

Катина Иванова 

Велинова и Павлинка 

Иванова Янева

Заповед за отписване 

184/25.08.06; имотът е 

предаден на Катина 

Иванова Велинова и 

Павлинка Иванова Янева

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

534 534/16.08.2006 г.

Рег. N 

1451/18.08.2006, Акт 

74,  том  VI, Дело 

1156/06

с. Хераково, кв.9, УПИ V -47, 

Заповед О-352/1970 г. на 

СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер, вкл в 

УПИ V-47, кв.9, с площ от 

23

Х Х
Съсобствен с Васил Игнатов Киров, 

н.а. 72, т. II, дело 523/1988
продажба

С договор от 25.08.06 г. и 

заповед 168/21.08.06 г. 

имотът е продаден на 

Васил Игнатов Киров

Заповед за отписване 

168/21.08.06; имотът е 

предаден на Васил Игнатов 

Киров

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

535 535/16.08.2006 г.

Рег. N 

1452/18.08.2006, Акт 

75,  том  VI, Дело 

1157/06

с. Делян, Кв.3, УПИ VII-1, 

заповед  АБ-240/30.06.1983 

г. на СОНС

УПИ VII-1, Кв.3, с площ от 

1045 кв.м.
Х Х

ОПС съгл договор от 26.05.1986 г. 

скл. с Митко Давидков Димов и 

Стефка Йорданова Давидкова за 

постр. на вилна сграда

продажба

С договор 01.11.06 и 

заповед 180/24.08.06 г. 

имотът е продаден на 

Никола Митков Давидков 

и Дана Страхилова 

Давидкова

Заповед за отписване 

280/01.11.06 г; имотът е 

предаден на Никола Митков 

Давидков и Дана 

Страхилова Давидкова

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС
X

536 536/16.08.2006 г.

Рег. N 

1453/18.08.2006, Акт 

76,  том  VI, Дело 

1158/06

с. Делян, Кв.3, УПИ VI-94, 

заповед  АБ-240/30.06.1983 

г. на СОНС

УПИ VI-94, кв.3, с площ от 

805 кв. м
Х Х

Опс съгл договор от 11.09.1986 на 

Петър Алексиев Витанов
продажба

С договор от 21.09.06 и 

заповед 177/22.08.06 г. 

Имотът е продаден на 

насл. Петър Алексиев 

Витанов: Анка Витанова, 

Лилия Стоянова и Иван 

Алексиев

Заповед за отписване 

201/21.06.06; имотът е 

предаден на Анка 

Витанова, Лилия Стоянова 

и Иван Алексиев

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС
X

537 537/16.08.2006 г.

Рег. N 

145418.08.2006, Акт 

77,  том  VI, Дело 

1159/06

с. Пролеша, Кв.39, УПИ IX-

394, заповед  О-

650/13.08.1971 г. на СОНС

УПИ IX-394, кв.39, с площ 

от 865 кв.м.
Х Х

ОПС на Борис Николов Борисов, 

съгл. договор от 31.07.1979 г . за 

постр. на жилищна сграда

продажба

С договор от 22.08.06 и 

заповед 170/21.08.06 г. 

имотът е продаден на 

Борис Николов Борисов

Заповед за отписване 

185/25.08.06; имотът е 

предаден на Борис Николов 

Борисов

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС
X



538 538/17.08.2006 г.

Рег. N 

145518.08.2006Акт 

78,  том  VI, Дело 

1160/06

Село Гурмазово, кв.10, УПИ 

VIII-142, заповед АБ-

122/1980 на СОНС  

УПИ VIII-142, кв.10, с площ 

от 2550 кв. м , застроена 

сграда на един етаж със 

ЗП 260 кв.м.

Х Х

ОПС - безвъзмездно на фондация 

„Защитено жилище заедно” за срок 

от 10 години. Поето задължение за 

построяване на сграда - в срок от 2 

години, съгл. договор от 25.09.06

Х Х

Заповед  РД 351/27.12.07 г. 

за отписване на сграда на 

един етаж със ЗП 260 кв.м.

Решение № 47 от 

Протокол № 6 от 

заседание на 

ОбСъвет - 

Божурище от 

14.08.1997 г. - 

смяна на 

собствеността от 

публична в Частна , 

чл.6, ал.1 от ЗОС

Община Божурище

539 539/25.09.2006 г.

Рег. N 

1672/26.09.2006, Акт 

45,  том  VII, Дело 

1340/06

с. Хераково, кв.29, УПИ VIII -

305,Заповед О-352/1970 г. 

на СОНС

Част от имот с пл. номер 

304, вкл. в УПИ VIII -305, 

кв.29, с площ от 36 кв.м.

Х Х
Съсобствен със Стоянка Калинова 

Иванова- н.а.99, т. I, дело 116/1999
продажба

С договор 28.09.06 и 

заповед 206/27.09.06 

имотът е продаден на 

Стоянка Калинова 

Иванова

Заповед за отписване 

210/28.09.06 г. ; имотът е 

предаден на Стоянка 

Калинова Иванова

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС
X

540 540/25.09.2006 г.

Рег. N 

1673/26.09.2006, Акт 

46,  том  VII, Дело 

1341/06

с. Хераково, кв.29, УПИ VIII -

305,Заповед О-352/1970 г. 

на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер, вкл. в УПИ VIII -305, 

кв.29, с площ от 6 кв.м.

Х Х
Съсобствен със Стоянка Калинова 

Иванова- н.а.99, т. I, дело 116/1999
продажба

С договор 28.09.06 и 

заповед 207/27.09.06 

имотът е продаден на 

Стоянка Калинова 

Иванова

Заповед за отписване 

211/28.09.06 г. ; имотът е 

предаден на Стоянка 

Калинова Иванова

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС
X

541 541/25.09.2006 г.

Рег. N 

1674/26.09.2006, Акт 

46,  том  VII, Дело 

1342/06

с. Делян, Кв.15, УПИ XIV-

53,120, заповед  АБ-

240/30.06.1983 г. на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер, вкл. в УПИ XIV-

53,120, кв.15, с площ от 7 

кв.м.

Х Х

Съсобствен с Любен Стефанов 

Любенов и Димитър Стефанов 

Любенов-н.а.51, том II, дело 93/1986

продажба

С договор от 03.10.06и 

заповед 212/29.09.06 

имотът е продаден на 

Любен Стефанов 

Любенов и Димитър 

Стефанов

Заповед за отписване 

216/03.10.06 г. ; имотът е 

предаден на Любен 

Стефанов Любенов и 

Димитър Стефанов

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС
X

542 542/25.09.2006 г.

Рег. N 

1675/26.09.2006, Акт 

48,  том  VII, Дело 

1343/06

с. Пролеша, Кв.11, УПИ II-

31, заповед  О-

650/13.08.1971 г. на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ II-31, кв. 

11, с площ от 10 кв.м.

Х Х

Съсобствен с наследници на 

Димитър Божилов Станоев, н.а. 105, 

том XVIII,Дело 3106/1974

продажба

С договор от 03.10.06 и 

заповед 213/29.09.06 

имотът е продаден на 

насл. на Димитър 

Божилов Станоев: 

Марийка Станоева, 

Виолета Михайлова и 

Людмила Василева

Заповед за отписване 

215/03.10.06; имотът е 

предаден на: Марийка 

Станоева, Виолета 

Михайлова и Людмила 

Василева

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

543 543/11.10.2006 г.

Рег. N 

1808/12.10.2006, Акт 

130,  том  VII, Дело 

1432/06

Село Гурмазово, кв.29, УПИ 

V-305, съгласно заповед АБ-

122/21.05.1980 на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ V-305, 

кв. 29, с площ от 30 кв.м.

Х Х

Съсобствен със Снежана Драганова 

Ангелова, н.а. 47, том VIII, дело 

1366/1975

продажба

С договор от 24.10.06 и 

заповед 238/18.10.06 

имотът е продаден на 

Снежана Драганова 

Ангелова

Заповед за отписване 

255/25.10.06; имотът е 

предаден на Снежана 

Драганова Ангелова

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

544 544/11.10.2006 г.

Рег. N 

1814/12.10.2006, Акт 

136,  том  VII, Дело 

1438/06

Село Гурмазово, кв.1, УПИ 

XV-13, съгласно заповед 

135/28.06.1989 на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ XV-13, 

кв.1, с площ от 66 кв.м

Х Х
Съсобствен със Здравко 

Страшимиров Рангелов
продажба

С договор от 24.10.06 и 

заповед 236/18.10.06 

имотът е продаден на 

Здравко Страшимиров 

Рангелов

Заповед за отписване 

256/25.10.06 ; имотът е 

предаден на Здравко 

Страшимиров Рангелов

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

545 545/11.10.2006 г.

Рег. N 

1813/12.10.2006, Акт 

135,  том  VII, Дело 

1437/06

с. Пролеша, Кв.9, УПИ II-

183, заповед  О-

650/13.08.1971 г. на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ II-183, кв. 

9, с площ от 18 кв.м.

Х Х

Съсосбствен с насл. на Анчо 

Иванов Жотев, н.а. 33, том VII, дело 

914/1978

продажба

С договор от 24.10.06 и 

заповед 234/18.10.06 

имотът е продаден на 

насл. на Анчо Иванов 

Жоте

Заповед за отписване 

258/25.10.06; имотът е 

предаден на насл. на Анчо 

Иванов Жоте

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

546 546/11.10.2006 г.

Рег. N 

1812/12.10.2006, Акт 

134,  том  VII, Дело 

1436/06

Село Храбърско, кв.44, УПИ 

VI-401, съгл. заповед 

2355/1966 на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ VI-

401,кв.44, с площ от 3 кв.м.

Х Х
Съсобствен с Надежда Михайлова 

Илиева, н.а. 561, т. I, д.1189/1975
продажба

с договор от 24.10.06 и 

заповед 237/18.10.06 

г.,имотът е продаден на 

Надежда Михайлова 

Веселинова

Заповед за отписване 

257/25.10.06 г.; имотът е 

предаден на Надежда 

Михайлова Веселинова

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

547 547/11.10.2006 г.

Рег. N 

1811/12.10.2006, Акт 

133,  том  VII, Дело 

1435/06

Гр. Божурище, кв. Максим 

Горки, кв.8, УПИ IV-83, 

заповед 264/13.12.1988 на 

СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер вкл. в 

УПИ IV-83, кв.8, с площ от 

10 кв м.

Х Х

Съсобствен , съгл. решение на 

СОС/29.10.04 и решение 1921/05 на 

ВКС, със: Здравко Виденов Тошев, 

Магдалена Здравкова Сертова, 

Георги Здравков Тошев.

продажба

С договор от 06.11.06 г. и 

заповед 235/18.10.06 г.; 

имотът е продаден на 

Здравко Виденов Тошев, 

Магдалена Здравкова 

Сертова, Георги 

Здравков Тошев.

Заповед за отписване 

284/06.11.06; имотът е 

предаден на: Здравко 

Виденов Тошев, Магдалена 

Здравкова Сертова, Георги 

Здравков Тошев

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X



548 548/11.10.2006 г.

Рег. N 

1810/12.10.2006, Акт 

132,  том  VII, Дело 

1434/06

Гр. Божурище, кв. Максим 

Горки, кв.8, УПИ XXVIII-

83,заповед 264/13.12.1988 

на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер вкл. в 

УПИ XXVIII-83, кв.8, с 

площ от 50 кв м.

Х Х

Съсобствен , съгл. решение на 

СОС/29.10.04 и решение 1921/05 на 

ВКС, със: Здравко Виденов Тошев, 

Магдалена Здравкова Сертова, 

Георги Здравков Тошев.

продажба

С договор от 06.11.06 г. и 

заповед 243/20.10.06 г.; 

имотът е продаден на 

Здравко Виденов Тошев, 

Магдалена Здравкова 

Сертова, Георги 

Здравков Тошев.

Заповед за отписване 

282/06.11.06; имотът е 

предаден на: Здравко 

Виденов Тошев, Магдалена 

Здравкова Сертова, Георги 

Здравков Тошев

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

549 549/11.10.2006 г.

Рег. N 

1816/12.10.2006, Акт 

138,  том  VII, Дело 

1440/06

Село Гурмазово, кв.40, УПИ 

XVIII-353, УПИ XIX-353, УПИ  

XX-353 и УПИ  XXII-353, 

съгласно заповед ТС 

81/17.08.05 за ПУП и АБ-

122/1980 на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в: УПИ XVIII-

353, УПИ XIX-353, УПИ  XX-

353 и УПИ  XXII-353,с 

площ от 308 кв.м.

Х Х

Съсобствен с: Любомир Георгиев, 

Бона Георгиева, Геновева 

Грозданова и Евдокия Зарева, съгл. 

н.а. 175, дело VI, рег. N 3438, дело 

1189/04

продажба

Решение 56/12.12.06 на 

ОБС и договор от 

17.04.07 и заповед РД-

109/28.03.07, имотът е 

продаден на Любомир 

Георгиев, Бона 

Георгиева, Геновева 

Грозданова и Евдокия 

Зарева

Заповед за отписване РД-

122/18.03.07 г.; имотът е 

предаден на Любомир 

Георгиев, Бона Георгиева, 

Геновева Грозданова и 

Евдокия Зарева

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

550 550/11.10.2006 г.

Рег. N 

1815/12.10.2006, Акт 

137,  том  VII, Дело 

1439/06

с. Хераково, махала Бобен, 

Кв.36, УПИ VI-332, заповед 

36/06.03.1989 на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ VI-332, 

кв.36, с площ от 676 кв.м.

Х Х
ОПС с договор от 19.12.1989 на 

Николай Димитров Тричков
продажба

С договор от 31.10.06 и 

заповед 239/18.10.06, 

имотът е продаден на 

Николай Димитров 

Тричков

Заповед за отписване 

277/31.10.06; имотът е 

предаден на Николай 

Димитров Тричков

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС 
X

551 551/11.10.2006 г.

Рег. N 

1809/12.10.2006, Акт 

131,  том  VII, Дело 

1433/06

С. Пожарево, кв. 7, УПИ VII- 

70,  заповед АБ-

121/21.05.1980 на СОНС, 

заповед 73/29.09.86 и ЧИ на 

РП зап 147/30.03.01 г на 

кмета на общината.

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ VII- 70, 

кв.7, с площ от 96 кв.м.

Х Х

Съсосбствен с насл. на Атанаска 

Илиева Костова,Н.а. 69, т. II, дело 

511/1991 и н.а.40, том XXIV, дело 

4380/1968

Х Х Х
чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

552 552/23.10.06

Рег. N 

1891/25.10.2006, Акт 

191,  том  VII, Дело 

1499/06

село Храбърско, кв.8, УПИ 

XIII-192, съгл. заповед 

2355/1966 на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ XIII-192, 

с площ от 27 кв.м.

Х Х

Съсобствен с Тодор Младенов, 

Виктор Младенов, Павлина Костова 

и Мадлена Филипова, н.а. 125, т. II, 

рег. номер 1289, дело 331/06

продажба

С договор от 28.11.06 и 

заповед 283/06.11.06 

г.имотът е продаден на 

Тодор Младенов, Виктор 

Младенов, Павлина 

Костова и Мадлена 

Филипова, 

Заповед за отписване 

327/15.12.06; имотът е 

предаден на Тодор 

Младенов, Виктор 

Младенов, Павлина 

Костова и Мадлена 

Филипова,

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

553 553/23.10.2006 г.

Рег. N 

1893/25.10.2006, Акт 

193,  том  VII, Дело 

1501/06

Село Златуша, кв.9, УПИ XII-

89, заповед АБ-

118/07.04.1983 г. на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ XII-89 с 

площ от 22 кв.м.

Х Х

Съсобствен с Виолета Георгиева, 

Марийка Василева и Росен Василев 

- н.а. 180, т. I, дело 432/1988 г. и 

договор зяа доброволна делба

продажба

С договор от 14.12.06 г. и 

заповед 306/20.11.06 г. 

имотът е продаден на 

Виолета Георгиева, 

Марийка Василева и 

Росен Василев

Заповед за отписване 

325/15.12.06 г.; имотът е 

предаден на Виолета 

Георгиева, Марийка 

Василева и Росен Василев

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

554 554/23.10.2006 г.

Рег. N 

1892/25.10.2006, Акт 

192,  том  VII, Дело 

1500/06

Село Златуша, кв.9, УПИ IV -

23, заповед АБ-

118/07.04.1983 г. на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ IV -23, 

кв.9, с площ от 305 кв.м.

Х Х

Съсобствен с Веселинка Филипова 

Ваклинова, н.а.169, том I, дело 

334/1995 г.

продажба

С договор от 26.02.07 и 

заповед 31/23.02.07 г. 

имотът е продаден на 

Веселинка Филипова 

Ваклинова,

Заповед за отписване 

38/26.02.07 г.; имотът е 

предаден на Веселинка 

Филипова Ваклинова,

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

555 555/25.10.2006 г.

Рег. N 

1969/07.11.2006, Акт 

49,  том  VIII, Дело 

1561/06

с. Хераково, махала Бобен, 

Кв.47, УПИ IV-392, заповед 

36/06.03.1989 на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ IV-392, 

кв.47, с площ от 34 кв.м.

Х Х

Съсобствен с Ангел Младенов 

Тодоров-н.а. 191, том II, дело 

834/1990 и Борис Александров 

Костов - протокол за делба от 

19.07.90 година

продажба

С договор 22.11.06 и 

заповед 298/14.11.06 г. 

имотът е продаден на  

Ангел Младенов 

Тодоров, Борис 

Александров Костов

Заповед за отписване 

326/15.12.06 г.; имотът е 

предаден на Ангел 

Младенов Тодоров, Борис 

Александров Костов

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС
X

556 556/20.11.2006 г.

Рег. N 

1970/07.11.2006, 

Акт50,  том  VIII, 

Дело 1562/06

село Храбърско, кв.6, УПИ I-

44, съгл. заповед 2355/1966 

на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ I-44, кв.6, 

с площ от 12 кв.м

Х Х

Съсобствен с Верка Лозанова 

Велкова и Станимирка Лозанова 

Дудова- договор за делба на 

насл.имот вписан на 14.12.00, N 

715/85

продажба

С договор от 14.11.06 и 

заповед 295/14.11.06 

имотът е продаден на 

Верка Лозанова Велкова 

и Станимирка Лозанова 

Дудова

Заповед за отписване 

323/15.12.06; имотът е 

предаден на Верка 

Лозанова Велкова и 

Станимирка Лозанова 

Дудова

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

557 557/02.11.2006 г.

Рег. N 

1971/07.11.2006, 

Акт51,  том  VIII, 

Дело 1563/06

Село Росоман, кв. 15, УПИ 

III-99, съгласно заповед АБ-

6/1984 г. на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ III-99, 

кв.15, с площ от 10 кв.м

Х Х
Съсобствен с Елена Златкова 

Атанасова, н.а. 34, т. II, дело 239/02
продажба

С договор от 16.11.06 и 

заповед 299/14.11.06 

имотът е продаден на 

Елена Златкова 

Атанасова

Заповед за отписване 

323/15.12.06; имотът е 

предаден на Елена 

Златкова Атанасова

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X



558 558/08.11.2006 г.

Рег. N 

2000/13.11.2006, 

Акт76,  том  VIII, 

Дело 1588/06

с. Хераково, Кв.1, УПИ IV-

166, заповед О-

352/09.05.1970 на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ IV-166, 

Кв.1, с площ от 72 кв.м.

Х Х

Наследници на Милудинка Иванова 

Тончева, договор за доброволна 

делба, вписан на 02.04.1971 г.

продажба

С договор от 16.11.06 и 

заповед 296/14.11.06 

имотът е продаден на 

Милудинка Иванова 

Тончева

Заповед за отписване 

304/17.11.06; имотът е 

предаден на Милудинка 

Иванова Тончева

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

559 559/08.11.2006 г.

Рег. N 

2001/13.11.2006, 

Акт77,  том  VIII, 

Дело 1589/06

с. Хераково, махала 

Кантон,Кв.77, УПИ I-518, 

заповед 36/06.03.1989 на 

СОНС и заповед на кмета на 

общината 4344/20.12.00 за 

ЧИ на ПУП 

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ I-518, 

кв.77, с площ от 16 кв.м.

Х Х
Съсобствен с Лазар Борисов Илиев, 

н.а. 141, т. I, дело 318/1994 г.
продажба

С договор от 16.11.06 и 

заповед 300/14.11.06 

имотът е продаден на 

Лазар Борисов Илиев

Заповед за отписване 

303/16.11.06; имотът е 

предаден на Лазар Борисов 

Илиев

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

560 560/15.11.2006 г.

Рег. N 

2045/16.11.2006, Акт 

105  том  VIII, Дело 

1621/06

С. Пожарево , местност 

Могила, по плана на 

новообразуваните имоти, 

одобрен със заповед ОА-

220/13.06.05 г. на Областния 

управител на област София

Новообразуван имот 

123.194, с площ от 2918 

кв.м.

Х Х За нов акт ? продажба

С договор от 21.01.08 и 

заповед Рд-16/18.01.08 

353.25 реални части са 

продадени на Владимир 

Георгиев Йовчев

Заповед за отписване РД-

19/22.01.08; 353.25 кв. м са 

предадени на Владимир 

Йовчев

Решение № 3 от 

010.10.2003 г. на 

Общинска служба 

по Земеделие и 

гори гр.божурище; 

Заповед № 229 / 

25.08.06 г. на Кмета 

на Община 

божурище

X

561 561/29.11.2006 г.

Рег. N 

2206/01.12.2006, 

Акт.15,  том  IX, 

Дело 1743/06

Гр. Божурище, кв. Максим 

Горки, кв.1, УПИ XV-29, 

заповед 264/13.12.1988 на 

СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ XV-29, 

кв.1, с площ от 45 кв.м

Х Х

Съсобствен със Симеон Евгениев 

Сираков, съгл. н.а.87, рег. 2142, 

дело 692/05

продажба

С договор от 20.12.06 и 

заповед 320/15.12.06 

имотът е продаден на 

Симеон Евгениев 

Сираков

Заповед за отписване 

331/20.12.06; имотът е 

предаден на Симеон 

Евгениев Сираков

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

562 562/29.11.2006 г.

Рег. N 

2207/01.12.2006, 

Акт.16,  том  IX, 

Дело 1744/06

с. Пожарево, кв. 26, УПИ XI-

338, заповед АБ-

121/21.05.1980 на СОНС, 

заповед 73/26.09.86 и ЧИ на 

РП със зап 74/28.02.89 на 

ИК на ОНС-Божурище

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ XI-338, 

кв.26, с площ от 7 кв.м.

Х Х

Съсобствен с Надежда Фердова 

Евтимова, н.а.88, т. II, дело 

545/1991

продажба

С договор от 18.12.06 и 

заповед 321/15.12.06 

имотът е продаден на 

Надежда Фердова 

Евтимова

Заповед за отписване 

328/18.12.06; имотът е 

предаден на Надежда 

Фердова Евтимова

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

563 563/18.12.2006 г.

Рег. N 

2390/18.12.2006, 

Акт.153,  том  IX, 

Дело 1888/06

село Храбърско,, УПИ I, 

кв.5, съгл. заповед 

2355/1966 на СОНС

УПИ I, кв.5, с площ от 1000 

кв.м.
Х Х

ОПС на Момчил Крумов Трифонов, 

съгл. договор от 25.12.1987
продажба

С договор от 22.12.06 и 

заповед 335/21.12.06 г. 

имотът е продаден на 

Момчил Крумов 

Трифонов 

Заповед за отписване 

337/22.12.06; имотът е 

предаден на Момчил 

Крумов Трифонов

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

564 564/19.12.2006 г.

Рег. N 

2436/20.12.2006, 

Акт.188,  том  IX, 

Дело 1923/06

Село Хераково, махала 

Белица, кв.9, УПИ XI 

82,Зап.36/06.03.89 на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ XI 82, 

кв.9, с площ от 16 кв/м

Х Х

Съсобствен с Веселина Василева 

Костова и Величко Костадинов 

Костов, съгл. н.а. 5, том VII, рег. N 

3507, дело 1219/04

продажба

С договор от 21.12.06 и 

заповед 332/20.12.06 г. 

имотът е продаден на: 

Веселина Василева 

Костова и Величко 

Костадинов

Заповед за отписване 

343/29.12.06; имотът е 

предаден на Веселина 

Василева Костова и 

Величко Костадинов

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС
X

565 565/21.12.2006 г.

Рег. N 33/19.01.2007, 

Акт.16,  том  I, Дело 

18/07

село Храбърско, кв.4, УПИXI 

33, съгл. заповед 2355/1966 

на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИXI 33, 

kв.4, с площ от 10 кв.м

Х Х

Съсосбтвен с Милан Христов, 

Катерина Михалкова, Цветан 

Миланов и Лиляна Миланова, н.а. 6, 

том VIII, рег. N 4464, дело 1420/06

продажба

С договор от 28.02.07  и 

заповед 37/23.02.07 г. 

имотът е продаден на: 

Милан Христов, Катерина 

Михалкова, Цветан 

Миланов и Лиляна 

Миланова,

Заповед за отписване 

72/26.03.07; имотът е 

предаден на Милан 

Христов, Катерина 

Михалкова, Цветан 

Миланов и Лиляна 

Миланова,

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

566 566/21.12.2006 г.

Рег. N 34/19.01.2007, 

Акт.17,  том  I, Дело 

19/07

с. Хераково, Кв.31, УПИ XI 

313, заповед О-

352/09.05.1970 на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ XI 313, 

Кв.31, сплощ от 19 кв.м.

Х Х

Съсобствен с Петър Иванов 

Гергинов, н.а. 176, том XIX, дело 

3388/1971

продажба

С договор от 28.02.07  и 

заповед 35/23.02.07 г. 

имотът е продаден на 

Петър Иванов Гергинов

Заповед за отписване 

71/22.03.07; имотът е 

предаден на Петър Иванов 

Гергинов

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

567 567/18.01.2007 г.

Рег. N 35/19.01.2007, 

Акт.18,  том  I, Дело 

20/07

Село Златуша, кв.22, УПИ IV-

226, заповед АБ-

118/07.04.1983 г. на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ IV-226, 

кв.22, с площ от 145 кв.м

Х Х

Съсобствен с Маргарита Тодорова 

и Карамфила Николова, н.а. 77, том 

I, дело 158/1985

продажба

С договор от 09.07.07  и 

заповед РД-176/26.06.07 

г. имотът е продаден на 

Владо Петров Миланов и 

Маргарита Петкова 

Йорданова

Заповед за отписване РД-

188/09.07.07; имотът е 

предаден на Владо Петров 

Миланов и Маргарита 

Петкова Йорданова

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X



568 568/18.01.2007 г.

Рег. N 36/19.01.2007, 

Акт.19,  том  I, Дело 

21/07

Село Пролеша, кв. 44, УПИ 

III 210, съгл. заповед О-

650/13.08.1971 на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ III 210, 

кв.44, с площ от 152 кв.м

Х Х

Съсобствен с Красимир Найденов 

Савев, н.а. 136, том IV, дело 

2324/77

продажба

С договор от 20.04.07  и 

заповед РД-114/20.04.07 

г. имотът е продаден на 

Красимир Найденов 

Савев

Заповед за отписване РД-

115/20.04.07; имотът е 

предаден на Красимир 

Найденов Савев

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

569 569/18.01.2007 г.

Рег. N 37/19.01.2007, 

Акт.20,  том  I, Дело 

22/07

Село Пролеша, кв. 9, УПИ IV 

181, съгл. заповед О-

650/13.08.1971 на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ IV 181, 

кв.9, с площ от 19 кв.м.

Х Х

Съособствен с Асен Асенов, 

Александра Асенова, Ванка Колева, 

съгл. н.а. 150, том VI, рег. N 3852, 

дело 1164/06 и договор за 

добр.делба от 27.10.06

продажба

С договор от 28.03.07 и 

заповед 74/27.03.07 

имотът е продаден на 

Асен Асенов, Александра 

Асенова, Ванка Колева

Заповед за отписване 

80/28.03.07; имотът е 

предаден на: Асен Асенов, 

Александра Асенова, Ванка 

Колева

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

570 570/18.01.2007 г.

Рег. N 38/19.01.2007, 

Акт.21,  том  I, Дело 

23/07

с. Пожарево, кв. 17, УПИ 

XVIII, заповед АБ-

121/21.05.1980 на СОНС

УПИ XVIII, кв.17, с площ от 

528 кв.м.
Х Х

ОПС на Никола Маринов Йоловски, 

съгл. дог от 14.03.85
продажба

С договор от 26.02.07  и 

заповед 34/23.02.07 г. 

имотът е продаден на 

Никола Маринов 

Йоловски

Заповед за отписване РД-

41/28.02.07; имотът е 

предаден на Никола 

Маринов Йоловски

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС
X

571 571/18.01.2007 г.

Рег. N 39/19.01.2007, 

Акт.22,  том  I, Дело 

24/07

с. Златуша, кв. 3, УПИ III 39, 

заповед АБ-118/07.04.1983 

на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ III 39, 

кв.3, с площ от 5 кв.м.

Х Х

Съсобствен с Кръстан Иванов, 

Никодим Иванов и Петър Иванов, 

н.а.3, том III, дело 672/1988

продажба

С договор от 28.02.07 и 

заповед 32/23.02.07, 

имотът е продаден на: 

Кръстан Иванов, Никодим 

Иванов и Петър Иванов

Заповед за отписване 

37/26.03.07 г., като имотът е 

предаден на: Кръстан 

Иванов, Никодим Иванов и 

Петър Иванов

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

572 572/28.02.2007 г.

Рег. N 37/14.03.2007, 

Акт.37,  том  II, Дело 

263/07

село Хераково, УПИXII 157, 

кв. 2,  заповед О-

352/09.05.1970 на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ XII 

157,кв.2, с площ от 14 кв.м,

Х Х

Съсобствен със: Славка Божкова, 

Боян Свиленов, Наталия 

Апостолова и Петър Зарков, съгл. 

н.а. 133, том II, рег. N 1306, дело 

339/06

продажба

с договор от 02.04.07 г., и 

заповед 78/28.03.07 

г.,имотът е продаден на  

Славка Божкова, Боян 

Свиленов, Наталия 

Апостолова и Петър 

Зарков

Заповед за отписване РД 

97/04.04.07 г.; имотът е 

предаден на: Славка 

Божкова, Боян Свиленов, 

Наталия Апостолова и 

Петър Зарков

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

573 573/28.02.2007 г.

Рег. N 38/14.03.2007, 

Акт.38,  том  II, Дело 

264/07

село  Росоман, кв.23, УПИ 

XVI 147, съгласно заповед 

АБ-6/1988 г. на СОНС

УПИ XVI 147, кв.23 с площ 

от 650 кв.м.
Х Х

ОПС за построяване на вилна 

сграда на Петрана Спасова Печова, 

съгл. договор от 14.06.1988 г.

продажба

С договор от 03.05.07. и 

заповед 79/28.03.07 

имотът епродаден на 

Петрана Спасова Печова

Заповед за отписване РД -

127/03.05.07 г; имотът е 

предаден на Петрана 

Спасова Печова

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; § 42 от ПЗР на 

ЗОС

X

574 574/21.03.2007 г.

Рег. N 76/22.03.2007, 

Акт.76,  том  II, Дело 

305/07

село Хераково, УПИ III 337, 

кв. 33,  заповед О-

352/09.05.1970 на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ III 337, 

кв. 33, с площ от 15 кв.м.

Х Х

Съсобствен с Калин Манолов 

Дервеняков, съгл. н.а. 42, том XVI, 

дело 2459/1977 и н.а. 142, т. VII, 

дело 1355/06

продажба

С договор от 30.03.07 и 

заповед 75/27.03.07 

имотът е продаден на 

Калин Манолов 

Дервеняков

Заповед за отписване 

85/30.03.07 г; имотът е 

предаден на Калин 

Манолов Дервеняков

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

575 575/21.03.2007 г.

Рег. N 76/22.03.2007, 

Акт.76,  том  II, Дело 

305/07

село Хераково, УПИ III 337, 

кв. 33,  заповед О-

352/09.05.1970 на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ III 337, 

кв. 33, с площ от 20 кв.

Х Х

Съсобствен с Калин Манолов 

Дервеняков, съгл. Н.а. 143, том VII, 

дело 1356/06 г.

продажба

С договор от 30.03.07 и 

заповед 76/27.03.07 

имотът е продаден на 

Калин Манолов 

Дервеняков

Заповед за отписване 

86/30.03.07 г; имотът е 

предаден на Калин 

Манолов Дервеняков

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

576 576/21.03.2007 г.

Рег. N 

429/22.03.2007, 

Акт.78,  том  II, Дело 

307/07

село Гурмазово,кв. 10, УПИ 

XXII 118, съгл. заповед АБ-

122/21.05.1980 на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ XXII 118, 

кв.10, с площ от 8 кв.м.

Х Х

Съсобствен с Антоанета Димитрова 

Несторова, н.а.68, том III, дело 

1102/1995 г.

продажба

Съгласно договор от 

29.03.07 и заповед 

77/28.03.07 г. имотът е 

продаден на Антоанета 

Димитрова Несторова

Заповед за отписване 

84/29.03.07 г.; имотът е 

предаден на Антоанета 

Димитрова Несторова

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

577 577/21.03.2007 г.

Рег. N 

430/22.03.2007, 

Акт.79,  том  II, Дело 

308/07

село Хераково, УПИ XVI 

127, кв. 4,  заповед О-

352/09.05.1970 на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ XVI 127, 

кв.4, с площ от 215 кв.м

Х Х

Съсобствен със  Златка Алексиева 

Георгиева, н.а. 66, том I, дело 

289/1991 г.

продажба

Съгласно договор от 

22.03.10 и заповед РД-

11/25.01.2010 г. имотът е 

продаден на Златка 

Алексиева Георгиева

Заповед за отписване Рд 

74/29.03.10; имотът е 

предаден на Златка 

Алексиева Георгиева

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

578 578 / 21.3.2007 г.

Рег. N 

431/22.03.2007, 

Акт.80,  том  II, Дело 

309/07

село Хераково, кв. 4, УПИ 

XV 126, заповед О-

352/09.05.1970 на СОНС

Поземлен имот без кад. 

номер вкл. в УПИ XV 126, с 

площ от 191 кв. м.

Х Х
Съсобствен с Магдалена Стоянова 

Кунчева, том II, дело 216/1982 г.
продажба

Съгласно договор от 

11.09.07 г. и заповед РД-

228/27.08.07 г. имотът е 

продаден на Магдалена 

Стоянова Кунчева

Заповед за отписване РД-

234/11.09.07 г.; имотът е 

предаден на Магдалена 

Стоянова Кунчева

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X



579 579/23.03.2007 г.

Рег. N 

447/26.03.2007, 

Акт.90,  том  II, Дело 

321/07

село, Хераково, м. Кантон, 

кв.64, УПИ I-560, заповед 

36/06.03.1989 на СОНС 

½ иделана част от УПИ I-

560 целия с площ от 966 

кв. метра 

Х Х

ОПС  съгл договор от 19.12.94 г с 

Цветко Нейков Вълчев за 

построяване на вилна сграда върху 

½ ид.ч. от имота.

продажба

Съгласно договор от 

02.05.07 и заповед РД-

107/10.04.07 г. ½ ид.ч. е 

продаена на Цветко 

Нейков Вълчев

Заповед за отписване на ½ 

ид.ч. РД-125/02.05.07 г/; 

имотът е предаен на Цветко 

Нейков Вълчев

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС
X

580 580/16.04.2007 г.

Рег. N 

615/19.04.2007, 

Акт.4,  том  III, Дело 

448/07

село Гурмазово,кв. 40, УПИ 

УПИ XIII 352, УПИ XIV 352, 

УПИ XV 352, УПИ XVI 352, 

съгл. заповед ТС 

81/17.08.05 за ПУП и 

АБ122/21.05.1980  на СОНС

Поземлен имот без кад. 

номер вкл. в УПИ УПИ XIII 

352, УПИ XIV 352, УПИ XV 

352, УПИ XVI 352,кв.40, с 

площ от 175 кв.м

Х Х

Съсобствен с Иво Кръстомов  

Малечков, собств на имот 352, съгл. 

н.а. 181, том III, рег. N 1876, дело 

591/04 и н.а. 36, том V,Рег. N 2376, 

дело 848/04

замяна

Съгласно решение 57 по 

протокол 10/12.12.06 на 

ОбС Божурище за замяна 

на имота с 240 кв.м. от 

имот 352 заедно с 

доплащане на разликата 

от страна на общината, 

за откриване на улица с 

ОК, ОК 101б, 101г

без посочена заповед за 

отписване и без 

отбелязване предаването 

на имота.

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

581 581/16.04.2007 г.

Рег. N 

616/19.04.2007, 

Акт.5,  том  III, Дело 

449/07

село Хераково, кв. 4, УПИ 

XIV 125, заповед О-

352/09.05.1970 на СОНС

Поземлен имот без кад. 

номер вкл. в УПИ XIV 125, 

кв.4, с площ от 3 кв.метра

Х Х

Съсобствен с насл. на Драгомир 

Владимиров Миленков, н.а. 22, том 

I, дело 60/1958

продажба

Съгласно договор от 

02.05.07 и заповед РД-

121/25.04.07имотът е 

продаден на Любка 

Драгомирова 

Владимирова и 

Владимир Драганов 

Владимиров - насл на 

Драгомир Владимиров 

Миленков

Заповед за отписване РД-

126/02.05.07; имотът е 

предаден на Любка 

Драгомирова Владимирова 

и Владимир Драганов 

Владимиров

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

582 582/16.04.2007 г.

Рег. N 

617/19.04.2007, 

Акт.6,  том  III, Дело 

450/07

Село Пролеша, кв. 15, УПИ 

VII 105, съгл. заповед О-

650/13.08.1971 на СОНС

Поземлен имот без кад. 

номер вкл. в УПИ VII 105, с 

площ от 39 кв.м

Х Х

Съсобствен с насл. на Борис 

Алексиев Мальов, н.а. 33, том IX, 

дело 1062/1970

продажба

С договор 26.04.05 и 

заповед РД 120/25.04.07 

г.имотът е продаден на: 

Гергина Борисова 

Иванова, Капка Борисова 

Кочева, Николай 

Александров - 

наследници на Борис 

Алексиев Мальов

Заповед за отписване РД- 

123/26.04.07; имотът е 

предаден на Гергина 

Борисова Иванова, Капка 

Борисова Кочева, Николай 

Александров

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

583 583/17.04.2007 г.

Рег. N 

618/19.04.2007, 

Акт.6,  том  III, Дело 

450/07

Село Пролеша, кв. 64, УПИ 

III 109, съгл. заповед за ПУП 

255/29.09.06 г. 

Поземлен имот без кад. 

номер вкл. в УПИ III 109,  с 

площ от 32 кв.м

Х Х

Съсобствен с „Пали Пест Проект” 

ЕООД, гр. София, н.а. 169, том I, 

дело 185/07

продажба

С договор от 09.05.07 и 

заповед РД 122/25.04.07 

г. имотът е продаден 

на„Пали Пест Проект” 

ЕООД  

Заповед за отписване РД -

133/09.05.07 г. имотът е 

предаден на „Пали Пест 

Проект” ЕООД

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

584 584/10.05.2007 г.

Рег. N 

760/10.05.2007, 

Акт.122,  том  III, 

Дело 564/07

Гр. Божурище, кв.50, УПИ X 

422, заповед АБ-

22/26.01.1984 на СОНС

УПИ X 422, кв.50, с площ 

от 704 кв.м.
Х Х

ОПС на Радко Антонов Георгиев, 

съгл. договор от 12.07.62 г.
продажба

С договор от 07.06.07 и 

заповед 166/29.05.07 

имотът е продаден на 

Златка Алексиева 

Георгиева и Анета 

Радкова Ставрева

Заповед за отписване РД-

170/07.06.07; имотът е 

предаден на Златка 

Алексиева Георгиева и 

Анета Радкова Ставрева

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

586 586/16.05.2007 г.

Рег. N 

831/18.05.2007, 

Акт.166,  том  III, 

Дело 622/07

Село Пролеша, кв. 22, УПИ 

IV 434, съгл. заповед O-

650/13.08.1971 г. и заповед 

от 13.02.1975 г. на СОНС

Поземлен имот без кад. 

номер вкл. в УПИ IV 434, с 

площ от 45 кв.м.

Х Х

Наследници на Станко Михайлов 

Панчев, н.а. 104, том XX, дело 

3714/1967 

продажба

С договор от 29.05.07 и 

заповед РД-164/ 28.05.07 

имотът е продаден на 

Михаил Станков Панчев и 

на Петьо Станков Панчев

Заповед за отписване РД 

167/29.05.07; имотът е 

предаден на Михаил 

Станков Панчев и на Петьо 

Станков Панчев

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; § 42 ПРЗ ЗОС
X

587 587/02.07.2007 г.

Рег. N 

1155/03.07.2007, 

Акт.5,  том  V, Дело 

894/07

Село Хераково, махала 

Белица, УПИ II 98, кв. 10, 

зап.36/06.03.89 на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. УПИ II 98, с 

площ от 24 кв.м.

Х Х

Съсобствен с Тодор Иванов Пейчев, 

н.а. 72, том IV, рег. номер 2263, 

дело 689/01

продажба

С договор от 10.07.07 и 

заповед РД 186/09.07.07 

имотът е продаден на 

Тодор Иванов Пейчев

Заповед за отписване РД 

194/09.07.07; имотът е 

предаден на Тодор Иванов 

Пейчев

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС
X

588 588/02.07.2007 г.

Рег. N 

1156/03.07.2007, 

Акт.6,  том  V, Дело 

895/07

Село Хераково, кв.19, УПИ 

III 195, заповед О 

352/09.05.1970 на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ III 195, 

кв.19, с площ от 10 кв.м

Х Х

Съсобствен с Лозан Миланов, 

Марийка Спасова, Веселка 

Христова и Петра Илиева, н.а.10, 

том III, дело 707/1989 и н.а. 103, том 

III, дело 554/07

продажба

С договор 10.07.07 и 

заповед РД-187/09.07.07 

г. имотът е продаден на: 

Лозан Миланов, Марийка 

Спасова, Веселка 

Христова и Петра Илиева 

Заповед за отписване РД-

192/10.07.07 г.; имотът е 

предаден на: Лозан 

Миланов, Марийка Спасова, 

Веселка Христова и Петра 

Илиева

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X



589 589/23.07.2007 г.

Рег. N 

1419/30.07.2007, 

Акт.1,  том  VI, Дело 

1103/07

Село Храбърско, кв.4, УПИ 

X 33, заповед 2355/1966 на 

СОНС 

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ X 33, кв. 

4, с площ от 15 кв.м.

Х Х

Съсобствен с Милан Христов, 

Катерина Михалкова, Цветан 

Миланов и Лиляна Миланова, н.а.6, 

том VIII, рег. номер 4464, дело 

1420/06

продажба

С договор от 27.08.07 и 

заповед РД 226/27.08.07 

имотът е продаден на: 

Милан Христов, Катерина 

Михалкова, Цветан 

Миланов и Лиляна 

Миланова 

Заповед за отписване РД 

226/27.08.07; имотът е 

предаден на: Милан 

Христов, Катерина 

Михалкова, Цветан 

Миланов и Лиляна 

Миланова

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

590 590/05.10.2007 г.

Рег. N 2081 без 

посочена дата 

Акт.129,  том  VIII, 

Дело 1685/07

Гр. Божурище, кв. Максим 

Горки, зап. 264/13.12.1988 

на СОНС и заповед за 

попълване на кад. основа 

721/23.12.1995 г. на кмета 

на община Божурище

243 кв. метра от имот 94, 

извън регулация
Х Х Х Х Х Х

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; Договор за 

Покупко-продажба 

от 20.09.07 г.

X

591 591/05.10.2007 г.

Рег. N 2080 без 

посочена дата 

Акт.128,  том  VIII, 

Дело 1684/07

Гр. Божурище, кв. Максим 

Горки, зап. 264/13.12.1988 

на СОНС и заповед за 

попълване на кад. основа 

721/23.12.1995 г. на кмета 

на община Божурище

20 кв. метра от имот 94, 

придаваеми по регулация 

към УПИ I 54, кв.11

Х Х

Съсосбтвен със: Станойка 

Рангелова Томанова, Михаил 

Огнянов Славов и Зюмбюлка 

Огнянова Йорданова, съгласно н.а. 

156, том III, дело 1060/77

продажба

С договор от 14.07.2010 и 

заповед РД 

165/09.07.2010 имотът е 

продаден на Иглика 

Иванова Атанасова и 

Тодорка Иванова 

Димитрова

Заповед за отписване РД 

170/15.07.2010 г.; имотът е 

предаден Иглика Иванова 

Атанасова и Тодорка 

Иванова Димитрова

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; Договор за 

Покупко-продажба 

от 20.09.07 г.

X

592 592/05.10.2007 г.

Рег. N 2082 без 

посочена дата 

Акт.130,  том  VIII, 

Дело 1686/07

Гр. Божурище, кв. Максим 

Горки, зап. 264/13.12.1988 

на СОНС и заповед за 

попълване на кад. основа 

721/23.12.1995 г. на кмета 

на община Божурище

4 кв. метра от имот 94, 

придаваеми по регулация 

към УПИ II 54, кв.11

Х Х

Съсосбтвен със: Станойка 

Рангелова Томанова, Михаил 

Огнянов Славов и Зюмбюлка 

Огнянова Йорданова, съгласно н.а. 

156, том III, дело 1060/77

продажба

С договор от 14.07.2010 и 

заповед РД 

166/09.07.2010 имотът е 

продаден на Иглика 

Иванова Атанасова и 

Тодорка Иванова 

Димитрова

Заповед за отписване РД 

169/15.07.2010 г.; имотът е 

предаден Иглика Иванова 

Атанасова и Тодорка 

Иванова Димитрова

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; Договор за 

Покупко-продажба 

от 20.09.07 г.

X

593 593/12.11.2007 г.

Рег. N 2447/ 

12.11.07, Акт.19,  

том  X, Дело 1999/07

Село Хераково, махала 

Бобен, кв.41, УПИ XX301, 

заповед 36/06.03.1989 на 

СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ XX301, 

кв.41, с площ от 8 кв.м.

Х Х

Съсобствен с Еринка Георгиева 

Драганова - н.а. 312, том II, дело 

639/1986 и Милан Георгиев 

Цветков, н.а. 305, том II, дело 

627/1986

Х Х Х
чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС
X

594 594/23.11.2007 г.

Рег. номер 

2582/27.11.07, акт 

121, том X,Дело 

2112/07

Село Хераково, кв.20, УПИ, 

V 173, заповед О-

352/09.05.70 на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в  УПИ V 173, 

кв.20, с площ  от 12 кв. 

метра.

Х Х

Съсобствен с Любомир Здравков 

Владимиров и Маргарита Здравкова 

Владимирова, съгласно н.а.18, дело 

416/1996 г. и н.а. 110, том X, дело 

1554/72

продажба

С договор от 03.12.07 и 

заповед РД 323/30.11.07 

имотът е продаден на 

Любомир Здравков 

Владимиров и Маргарита 

Здравкова Владимирова  

Заповед за отписване РД-

325/03.12.07; имотът е 

предаден на Любомир 

Здравков Владимиров и 

Маргарита Здравкова 

Владимирова  

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

595 595/28.11.2007 г.

Рег. номер 

2599/29.11.07, акт 

136, том X, Дело 

2128/07

Село Пожарево, кв. 23, УПИ 

II 282, съгл заповед АБ-

121/21.05.1980 на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в  УПИ II 282, 

кв.23, с площ от 135 кв.м.

Х Х

Наследници на Дончо Георгиев 

Колев, протокол от 15.12.1967 г. на 

СОНС

Х Х Х
чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

596 596/07.12.2007 г.

Рег. номер 

2658/10.12.07, акт 

180, том X, Дело 

2175/07

Село Хераково, кв.37, УПИ I 

114, заповед О-352/09.05.70 

на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в УПИ I 114, 

кв.37, с площ от 16 кв.м.

Х Х
Малгожата Георгиев, съгл. договор 

за доброволна делба от 29.07.04 г.
продажба 

С договор от 19.12.07 и 

заповед РД-340/18.12.07

Заповед за отписване РД-

341/19.12.05; имотът е 

предаден на Симеон 

Гергинов Георгиев Имотът е 

продаден на малгожата 

Георгиев чрез 

пълномощника и Симеон 

Гергинов Георгиев 

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

597 597/14.12.2007 г.

Рег. номер 

2729/17.12.07, акт 

37, том XI,Дело 

2237/07

Село Пролеша, кв. 39, УПИ 

III 394, съгласно заповед О-

650/13.08.1971 на СОНС

УПИ III 394, кв.39, с площ 

от 804 кв.метра
Х Х

ОПС с договор от 17.03.1986 на 

Сашо Любенов Мишев
продажба

С договор от 03.07.08 и 

заповед РД 210/16.06.08 

имотът е продаден на 

насл. на Сашо Мишев: 

Нена Георгиева Иванова, 

Гергана Сашева 

Радулова, Любомир 

Сашов Мишев, чрез 

пълномощника им: 

Гергана Сашева 

Радулова

Заповед за отписване РД 

231/04.07.07; имотът е 

предаден на: Нена 

Георгиева Иванова, Гергана 

Сашева Радулова, 

Любомир Сашов Мишев, 

чрез пълномощника им: 

Гергана Сашева Радулова

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС
X



598 598/14.12.2007 г.

Рег. номер 

2730/17.12.07, акт 

38, том XI,Дело 

2238/07

Село Пожарево, кв14, УПИ 

XI 171, съгл. заповеди АБ-

121/21.05.1980 на СОНС, 

решение 87/13.12.05 на ОБС 

Божурище

Имот без кадастрален 

номер вкл в УПИ XI 171, с 

площ от 149 кв.м.

Х Х съсобствен Частична продажба

Продадени 54 кв.метра 

от имота, съгласно 

заповед РД-3/03.01.08 г. 

и договор от 17.01.08 на 

Димитър Милудинов 

Ацев и Кирил Павлов 

Кирилов

Заповед за отписване РД-

15/17.01.08г.  на 54 кв.м от 

имота; имотът е предаден 

на Димитър Милудинов 

Ацев и Кирил Павлов 

Кирилов

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС
X

599 599/15.12.2007 г.

Рег. номер 

2731/17.12.07, акт 

39, том XI,Дело 

2239/07

Село Пролеша, кв. 39, УПИ 

X 394, съгласно заповед О-

650/13.08.1971 на СОНС

УПИ X 394, кв.39,  с площ 

от 804 кв.м.
Х Х

ОПС съгласно договор от 

01.02.1983 г. на Борис Велинов 

Борисов

Х Х Х
чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС
X

600 600/27.12.2007 г.

Рег. номер 5/ 

15.01.08, акт 4, том 

I,Дело 4/08

Село Златуша, кв.22, УПИ 

XVII 262, съгласно заповед 

АБ-118/07.04.1983 на СОНС

Поземлен имот без пл. 

номер вкл. в. УПИ XVII 

262, кв.22, с площ от 12 кв. 

метра

Х Х

Съсобствен с Костадин Атанасов 

Гогов и Снежана Атанасова 

Костадинова, н.а. 40, том II, дело 

334/1995 г.

продажба

С договор от 24.01.08 и 

заповед РД-20/23.01.08 г. 

имотът е продаден на 

Костадин Атанасов Гогов 

и Снежана Атанасова 

Костадинова 

Заповед за отписване 

28/25.01.08г; имотът е 

предаден на Костадин 

Атанасов Гогов и Снежана 

Атанасова Костадинова

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

601 601 / 27.12.2007г. 601

обл.Софийска , Община 

Божурище, с.Гурмазово, 

общ.Божурище, кв.3, п-л 

УПИ II 41 по ПЗР на с. 

Гурмазово, съгласно Зап.№ 

АБ-122/07.04.1980 г.на 

СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер кв.3 ( 

трети ) по ПЗР на с. 

Гурмазово, с площ 33 

кв.м., включен в регулация 

в п-л /УПИ/ II 41 ( РЕАЛНА 

ЧАСТ ),  отреден за 

жилищно строителство

47.50 X X продажба

Продадени 33 кв.метра 

без планоснимачен 

номер, включени в п-л 

/УПИ/ II 23, кв.3, 

с.Гурмазово, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

20/23.01.2008 г. и 

Заповед № РД-

141/25.04.2008 г. и Дог.за 

Покупко-продажба от 

16.06.2008 г. на Любка 

Иванова Кутова и н-ци на 

Петър Иванов 

Любомиров.

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Любка 

Иванова Кутова и н-ци на 

Петър Иванов Любомиров, 

33 кв.м. без планоснимачен 

номер, включени в УПИ / II 

23, кв.3, с. Гурмазово, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

211/17.06.2008 г..Любка 

Иванова Кутова и н-ци на 

Петър Иванов Любомиров, 

ПРОТОКОЛ ОТ 29.12.1993 

г.., ВХ.РЕГ.№ 1001/150

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

602 602 / 30.01.2008 г. 602

обл.Софийска , Община 

Божурище, с.Гурмазово, 

общ.Божурище, кв.5, п-л 

УПИ V 97 по ПЗР на с. 

Гурмазово, съгласно Зап.№ 

АБ-122/07.04.1980 г.на 

СОНС и ЧИ одобрено със 

Заповед № 43/23.02.1998 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер кв.5 ( 

пети ) по ПЗР на с. 

Гурмазово, с площ 15 

кв.м., включен в регулация 

в п-л /УПИ/ V 97 ( РЕАЛНА 

ЧАСТ ),  отреден за 

жилищно строителство

24.00 X X продажба

Продадени 15 кв.метра 

без планоснимачен 

номер, включени в п-л 

/УПИ/ V 87, кв.5, 

с.Гурмазово, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

58/13.02.2008 г. и Дог.за 

Покупко-продажба от 

14.02.2008 г. на Румяна 

Илиева Лулчева

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Румяна 

Илиева Лулчева, 15 кв.м. 

без планоснимачен номер, 

включени в /УПИ/ V 87, кв.5, 

с.Гурмазово,общ.Божурище

, съгласно Заповед№ РД -

63/15.02.2008 г.; Румяна 

Илиева Лулчева, НА № 7 , 

Т.II, Д.402/1996  г.

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

603 603 / 01.02.2008 г. 603

обл.Софийска , Община 

Божурище, с.Гурмазово, 

общ.Божурище, кв33, п-л 

УПИ III 50 по ПЗР на с. 

Гурмазово, съгласно Зап.№ 

АБ-122/07.04.1980 г.на 

СОНС и ЧИ одобрено със 

Заповед № 116/19.05.1998 г.

Урегулиран поземлен имот 

п-л УПИ III 50 по ПЗР на с. 

Гурмазово, кв.33 ( 

тридесет и трети ) по ПЗР 

на с. Гурмазово, общ. 

Божурище с площ 397 

кв.м.,  отреден за жилищно 

строителство

603.40 X

Отстъпено право на строеж на 

Камелия Първанова Иванова върху 

п-л / УПИ / III 50, кв.33 по ПР на 

с.Гурмазово, НА 143, Том I, 

Д.280/1992 Г.

продажба

Продаден целия п-л УПИ 

III 50 по ПЗР на с. 

Гурмазово, кв.33 ( 

тридесет и трети ) по ПЗР 

на с. Гурмазово, общ. 

Божурище с площ 397 

кв.м., съгласно Заповед 

№ РД - 69/18.02.2008 г. и 

Договор за Покупко-

продажба от 21.02.2008 г. 

с площ 397 кв. м на 

Камелия Първанова 

Гълъбова

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост и 

предаден на Камелия 

Първанова Гълъбова, п-л 

УПИ III 50 по ПЗР на с. 

Гурмазово, кв.33 ( тридесет 

и трети ) по ПЗР на с. 

Гурмазово, общ. Божурище, 

съгласно Заповед № РД - 

79/22.02.2008 г.

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X



604 604 / 06.02.2008 г. 604

обл.Софийска , Община 

Божурище, 

гр.Божурище,кв.Максим 

Горки кв3, п-л УПИ VII 33 по 

ПЗР на кв.Максим Горки, 

съгласно Зап.№ 264/1988 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер кв.3 ( 

трети ) по ПЗР на 

кв.Максим Горки, 

гр.Божурище, с площ 300 

кв.м., включен по 

регулация в п-л /УПИ/ VII 

33, ( реална част ), 

отреден за жилищно 

строителство

1 740.00 X X продажба

Продадени 300 кв.метра 

без планоснимачен 

номер, включени в/УПИ/ 

VII 33, ( реална част ), 

кв.Максим Горки, 

гр.Божурище, съгласно 

Заповед РД № 

175/27.05.2008 г. и 

Договор за Покупко-

Продажба от 10.06.2008 

г. на Василка Свиленова 

Атанасова

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Василка 

Свиленова Атанасова, 300 

кв.м., без планоснимачен 

номер, включени в п-л / УПИ 

/ VII 33, кв.3, кв.Максим 

Горки, гр.Божурище, 

съгласно Заповед № РД - 

206 / 10.06.2008 г..; НА № 

196; Т. IX, Д.1011/1973 г.

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

605 605 / 20.02.2008 г. 605

обл.Софийска , Община 

Божурище, 

гр.Божурище,кв.74, п-л УПИ 

XIII  за трафопост по ПЗР на 

гр.Божурище, по ПЗР на 

гр.Божурище, съгласно 

Зап.№ АБ - 22 / 1984 г. на 

СОНС и ЧИ на ПУП / ПЗР /, 

одобрено с Решение № 20 / 

07.06.2002 г. на ОбС - 

Божурище

Урегулиран Поземлен 

имот п-л УПИ  XIII за 

трафопост, кв. 74 по ПЗР 

на гр.Божурище, 

обл.Софийска, с площ 110 

кв.м., отреден за 

трафопост

869.00 X X X X X
чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

606 606 / 27.02.2008 г. 606

обл.Софийска , Община 

Божурище, с. Златуша, 

кв.25, п-л УПИ XI 59 по ПЗР 

на с. Златуша, съгласно 

заповед № АБ - 118 / 

07.04.1983 г. на СОНС ЧИ на 

ПУП Заповед № 513 / 

31.09.1995 г. на Кмета

Поземлен имот без 

кадастрален номер , кв. 25  

по ПЗР на с.Златуша, общ. 

Божурище, с площ 8 кв.м., 

включен по регулация в п-

л /УПИ/ XI 59 ( реална част 

), отреден за жилищно 

строителство

12.80 X X продажба

Продадени 8 кв.м. без 

планоснимачен номер, в 

ключени в п-л  /УПИ/ XI 

59, кв.25, с.Златуша, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

86/04.03.2008 г. и 

Договор за Покупко-

продажба от 19.03.2008 г. 

на Петър Динчев и 

Виолета Карталова 

Отписани от Актовите книги 

за Общинска собственост и 

предадени на Петър Динчев 

и Виолета Карталова, 8 

кв.м., без планоснимачен 

номер, включени в п-л /УПИ/ 

XI 59 ( реална част ), кв.25, 

с.Златуша, общ. Божурище, 

съгласно Заповед № РД - 

106/19.03.2008 г.; Петър 

Карамфилов Динчев и 

Виолета Карамфилова 

Карталова, договор за 

делба от 25.04.1997 г.

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

607 607 / 27.02.2008 г. 607

обл.Софийска , Община 

Божурище,гр.Божурище, 

кв.9-ти Септември, кв.3, п-л / 

УПИ / V 10 по ПЗР на кв.9-ти 

Септември, съгласно 

Заповед № 349 / 1987 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер, кв.3 ( 

трети ),кв. 9-ти Септември, 

кв.3, гр.Божурище, с площ 

18 кв.м., включен по 

регулация в  п-л /УПИ/ V10 

( реална част ), отреден за 

жилищно строителство

99.20 X X продажба

Продадени 18 кв.м. без 

планоснимачен номер, 

включени в  п-л /УПИ/ 

V10, кв.3, кв.9-ти 

Септември, гр.Божурище, 

съгласно Заповед № РД -

302/11.09.2008 г. и 

Договор за покупко-

продажба от 11.09.2008 г. 

на Богдана Добринова 

Йорданова

Отписани от Актовите книги 

за Общинска собственост и 

предадени на  Богдана 

Добринова Йорданова 18 

кв.м., без планоснимачен 

номер, включени в  п-л 

/УПИ/ V10, кв.3, кв.9-ти 

Септември, гр.Божурище, 

съгласно Заповед № РД - 

307/12.09.2008 г.;  Богдана 

Добринова Йорданова, 

Договор за доброволна 

делба от 07.04.1999 г.

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X



608 608 / 27.02.2008 г. 608

обл.Софийска, общ. 

Божурище, с.Пролеша, 

м.Село ( селище ), кв.1, УПИ 

VIII 042275 по ПЗР на 

с.Пролеша, ПУП-ПР, Зап.№ 

ТС - 292 / 31.10.2006 г. на 

Кмета на Общината

Поземлен имот без 

кадастрален номер, кв.1 

(едно) по ПЗР на 

с.Пролеша, общ.Божурище 

с площ 62 кв.м., м.Село 

(селище), включен в 

УПИVIII042275 ( реална 

част ), отреден за 

жилищно строителство

82.30 X X продажба

Продадени 62 кв.м. без 

планоснимачен номер, 

включени в 

УПИVIII042275, кв.1, 

м.Село (селище), 

с.Пролеша, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД -

110/25.03.2008 г. и 

Договор за Покупко-

Продажба от 21.04.2008 

г.на Томе Йорданов 

Алексов

Отписани от Актовите книги 

за Общинска собственост и 

предадени на  Томе 

Йорданов Алексов 62 кв.м., 

без планоснимачен номер, 

включени в УПИVIII042275, 

кв.1, м.Село (селище), 

с.Пролеша, общ.Божурище, 

съгласно Заповед № РД--

136/21.04.2008 г.; Н-ци на 

Йордан Алексов Янков; 

Решение № 

3308/19.05.2006 г. на ОСЗГ

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

609 609 / 27.02.2008 г. 609

обл.Софийска, общ. 

Божурище, с.Пожарево, 

кв.29, п-л /УПИ/ XII369 по 

ПЗР на с. Пожарево, 

съгласно Заповед № АБ-

248/08.12.1987 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер, кв.29, 

по ПЗР на с. Пожарево,с 

площ 182 кв.м., включен в 

п-л /УПИ/ XII369  ( реална 

част ), отреден за 

жилищно строителство

241.70 X X продажба

Продадени 182 

кв.м.включени в п-л /УПИ/ 

XII369  кв.29, с.Пожарево, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД -

282/12.08.2008 г. и 

Договор за Покупко-

Продажба от10.09.2008 

г.на Христо Виденов 

Александров; 

Александър Виденов 

Паунов, НА № 65, Т.II, 

Д.№ 294/2007 г.

Отписани от Актовите книги 

за Общинска собственост и 

предадени на  Христо 

Виденов Александров 182 

кв.м., включени в п-л /УПИ/ 

XII369  кв.29, с.Пожарево, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД-

301/11.09.2008 

г.;Александър Виденов 

Паунов, НА №65; Т. II, Д.№ 

294/2007 г.

чл.2, ал. 1, т.7 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

610 610 / 18.03.2008 г. 610

обл.Софийска, общ. 

Божурище, с.Златуша, кв.25, 

п-л /УПИ/ IX59 по ПЗР на с. 

Златуша, съгласно Заповед 

№ АБ-118/07.04.1983 г. на 

СОНС ЧИ на ПУП Заповед 

№ 613/31.09.1995 г. на 

Кмета 

Поземлен имот без 

кадастрален номер, кв.25, 

по ПЗР на с. Златуша, 

Община Божурище, с 

площ 1 кв.м., включен в п-

л /УПИ/ IX59 по ПЗР на с. 

Златуша  ( реална част ), 

отреден за жилищно 

строителство

1.30 X X продажба

Продаден 1 кв.м. без 

планоснимачен номер 

включен в п-л /УПИ/ IX 59, 

кв.25, с.Златуша, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

108/20.03.2008 г. и 

Договор за Покупко-

продажба от 31.03.2008 г. 

на Янка Радева и Иван 

Радев; Договор за делба 

от 25.04.1997 г.

Отписани от Актовите книги 

за Общинска собственост и 

предадени на  Янка Радева 

и Иван Радев 1 кв.м., без 

планоснимачен номер,  п-л 

/УПИ/ IX 59, кв.25, 

с.Златуша, общ.Божурище, 

съгласно Заповед № РД-

117/31.03.2008 г.;на Янка 

Радева и Иван Радев; Янка 

Свиленова Радева и Иван 

Свиленов Радев, Договор 

за делба от 25.04.1997 г.

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

611 611 /  20.03.2008 г. 611

обл.Софийска, общ. 

Божурище, с.Пролеша, 

м.Песоко,  кв.62, п-л /УПИ/ 

III041018 по ПЗР на с. 

Пролеша, ПУП /ПРЗ/, Зап. 

№ ТС - 367/16.11.2007 г. на 

Кмета на Общината

Поземлен имот без 

кадастрален номер, кв.62, 

по ПЗР на с.Пролеша, 

Община Божурище, с 

площ 13 кв.м., м.Песоко, 

включен в п-л /УПИ/ 

III041018 ( реална част ), 

отреден за жилищно 

строителство

17.30 X X продажба

Продаден 13 кв.м. без 

планоснимачен номер 

включен в п-л /УПИ/ 

III041018, кв.62, 

м.Песоко, с.Пролеша, 

Община Божурище, 

съгласно Заповед № РД - 

126 / 09.04.2008 Г. И 

Договор за Покупко-

продажба от 10.04.2008 г. 

на Венко Кирилов 

Филипов, Игнат Кирилов 

Филипов и Гина Кирилова 

Филипова; НА № 142, ТIII, 

Д.№ 1045/1997 г. 

Отписан от Актовите книги 

за Общинска собственост и 

предадени на  Венко 

Кирилов Филипов, Игнат 

Кирилов Филипов и Гина 

Кирилова Филипова, 13. 

кв.м.,без планоснимачен 

номер включен в п-л /УПИ/ 

III041018, кв.62, м.Песоко, 

с.Пролеша, Община 

Божурище,съгласно 

заповед № 130/14.04.2008 

г.

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X



612 612 / 10.04.2008 г. 612

обл.Софийска, общ. 

Божурище, гр.Божурище, 

между кв.1 и кв.92, по ПЗР 

на гр.Божурище

Поземлен имот без 

кадастрален номер, с 

площ 258 кв.м., контактна 

зона между регулация и 

КВС на с.Гурмазово, 

заключен между имот № 

000123 ( др.тер.нестоп. ) и 

улица с  ОК, ОК, 1, 271, 16; 

между кв.1 и кв.92 по ПЗР 

на гр.Божурище, общ. 

Божурище

1 843.40 X X продажба

Продадени 9 

кв.м.поземлен имот без 

кадастрален номер с 

площ 258 кв.м., контактна 

зона между регулация и 

КВС на с.Гурмазово, 

заключен между имот № 

000123 ( др.тер.нестоп.)и 

улица с ОК, ОК, 1, 271, 16 

между кв.1 и кв.92 по ПЗР 

на гр. Божурище, общ. 

Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

373/20.11.2008 г. и 

Договор за Покупко-

продажба от 24.11.2008 г. 

на "КМ ТРЕЙД" ЕООД

Отписани от Актовите книги 

за Общинска собственост и 

предадени на  "КМ ТРЕЙД" 

ЕООД , 9 кв.м. от поземлен 

имот без кадастрален 

номер с площ от 258 кв.м., 

съгласно Заповед № РД - 

381/25.11.2008 г.

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

613 613 / 16.04.2008 г. 613

обл.Софийска, общ. 

Божурище, с.Хераково, 

кв.12, п-л /УПИ/ IV 103, по 

ПЗР на с.Хераково, одобрен 

със Заповед № О-

352/09.05.1970 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер, кв. 12, 

по ПЗР на с. Хераково, 

общ.Божурище, с площ от 

7 кв.м., включен в п-л 

/УПИ/ IV 103 ( реална част 

), отреден за жилищно 

строителство

10.10 X X продажба

Продадени 12 кв.м. без 

планоснимачен номер, 

включени в  п-л /УПИ/ IV 

103, кв.12, с.Хераково, 

общ. Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

159/10.05.2008 г.и 

Договор за Покупко-

продажба от 02.06.2008 г. 

на Петър Здравков 

Зарков; НА № 142, 

Т.I,Д.363/1989 г.

Отписани от Актовите книги 

за Общинска собственост и 

предадени на  Петър 

Здравков Зарков, 12 кв.м., 

без планоснимачен номер, 

включени в п-л /УПИ/ IV 

103, кв.12, с.Хераково, 

Общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

189/03.06.2008 г.

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

614 614 / 25.04.2008 г. 614

обл.Софийска, общ. 

Божурище, 

гр.Божурище,кв.М.Горки, 

кв.3, п-л /УПИ/, X 35, по ПЗР 

на кв.Максим Горки, 

съгласно Заповед № 264 / 

13.07.1988 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер, кв. 

3,кв.Максим Горки, 

гр.Божурище, с площ 70 

кв.м., включен по 

регулация в п-л /УПИ/ X35 

( реална част ), отреден за 

жилищно строителство

365.40 X X продажба

Продадени 70 кв.м. без 

планоснимачен номер, 

включени в   п-л /УПИ/, X 

35, кв.3, кв.Максим Горки, 

гр.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

176/28.05.2008 г. и 

Договор за Покупко-

продажба от 10.06.2008 г. 

на Свилен Никифоров 

Петров и Костадинка 

Никифорова Узунова, НА 

№ 144, Т.XXVI, 

Д.4061/1977 г.

Отписани от Актовите книги 

за Общинска собственост и 

предадени на  Свилен 

Никифоров Петров и 

Костадинка Никифорова 

Узунова, 70 кв.м. без 

планоснимачен номер, 

включени в п-л /УПИ/ X35, 

кв.3, кв.Максим Горки, 

гр.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

204/10.06.2008 г.

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

615 615 / 09.05.2008 г. 615

обл.Софийска, общ. 

Божурище, с.Гурмазово, 

кв.30, п-л /УПИ/ III 308 по 

ПЗР на с.Гурмазово, 

съгласно Заповед № АБ - 

122 /21.05.1980 г. на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер, кв. 30, 

по ПЗР на с.Гурмазово, 

общ.Божурище, с площ 14 

кв.м., включен по 

регулация в п-л /УПИ/ III 

308 ( реална част ), 

отреден за жилищно 

строителство

19.00 X X продажба

Продадени 14 кв.м. без 

планоснимачен номер, 

включени в   п-л /УПИ/ III 

308 , кв.30, с.Гурмазово, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

227/01.07.2008 Г. И 

Договор за Покупко-

продажба от 09.07.2008 г. 

на Божидар Иванов 

григоров, Владо Радков 

Иванов, Славка Кирилова 

Василева и Надежда 

Радкова Иванова, НА № 

135, Т.I, Д.141/1981 г.

Отписани от Актовите книги 

за Общинска собственост и 

предадени на  Божидар 

Иванов григоров, Владо 

Радков Иванов, Славка 

Кирилова Василева и 

Надежда Радкова Иванова, 

14 кв.м., без планоснимачен 

номер, включени в п-л /УПИ/ 

III 308 , кв.30, с.Гурмазово, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

241/09.07.2008 г.

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X



616 616 / 09.05.2008 г. 616

обл.Софийска, общ. 

Божурище, с.Пожарево, 

кв.28, п-л /УПИ/ XII387 по 

ПЗР на с. Пожарево, 

съгласно Заповед № АБ-

121/21.05.1980 г. на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер, кв. 28, 

по ПЗР на с.Пожарево, 

общ.Божурище, с площ 6 

кв.м., включен по 

регулация в п-л /УПИ/ 

XII387( реална част ), 

отреден за жилищно 

строителство

8.20 X X продажба

Продадени 6 кв.м., 

включени в п-л /УПИ/ 

XIII387, кв.28, 

с.Пожарево, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД-

174/27.05.2008 г.и 

Договор за Покупко-

продажба от 29.05.2008 

г.на Янаки Кирилов 

Михайлов; Янаки 

Кирилов Михайлов, н-к на 

Цветанка Янакиева 

Ангелокова, Договор за 

доброволна делба от 

15.05.1976 г., НА № 165, 

Т.VII, Д.1482/1978г., за 

642 кв.м.

Отписани от Актовите книги 

за Общинска собственост и 

предадени на  Янаки 

Кирилов Михайлов, 6 кв.м., 

включени в п-л /УПИ/ 

XII387, кв.28, с. Пожарево, 

Община Божурище, 

съгласно Заповед № РД - 

205/10.06.2008 г.

чл.2, ал. 1, т.7 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

617 617 / 13.05.2008 г. 617

обл.Софийска, общ. 

Божурище, кв.70, п-л /УПИ/ 

IV по ПЗР на гр.Божурище, 

съгласно Заповед № АБ - 

22/1984 на СОНС, отреден 

за обществено и жилищно 

строителство 

Масивна нежилищна 

сграда със ЗП от 162 кв.м., 

един надземен етаж с пет 

помещения, включително и 

санитарен възел, 

полуподземен етаж с едно 

помещение

15 187.90 X X X X X
чл.2, ал. 1, т.7 от 

ЗОС ; чл.19 от ЗС
X

618 618 / 28.05.2008 г. 618

обл.Софийска, общ. 

Божурище, гр.Божурище, 

кв.Максим Горки, кв.11, п-л / 

УПИ / IV 57 по ПЗР на 

кв.Максим Горки, съгласно 

Заповед  № 264 / 13.07.1988 

г.; Заповед № 

459/31.07.1990 г.;  и 

Заповед № 433/15.12.2003 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер, кв.11, 

кв.Максим Горки, 

гр.Божурище, с площ 70 

кв.м., включен по 

регулацияв п-л /УПИ/ IV 35 

( реална част ), отреден за 

жилищно строителство

406.00 X X продажба

Продадени 70 кв.м.без 

планоснимачен номер 

включени в п-л /УПИ/ IV 

57, кв.11, кв.Максим 

Горки, гр.Божурище, 

съгласно Заповед № РД-

187/03.06.08г. И договор 

за покупко-продажба от 

03.06.2008 г. на Мира 

Костадинова Андонова - 

Радованова

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Мира 

Костадинова Андонова, 70 

кв.м., без планоснимачен 

номер, включени в п-л /УПИ/ 

IV 57, кв.11, кв.Максим 

Горки, гр.Божурище, 

съгласно Заповед № РД -

192/04.02.2008 г. Мира 

Костадинова Андонова - 

Радованова, НА № 138, 

Т.IV , Д.751/2004 г.

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

619 619 / 28.05.2008 г. 619

об;.Софийска, 

общ.Божурище, 

гр.Божурище, кв.84, п-л 

/УПИ/ VI 9605 по ПЗР на 

гр.Божурище, съгласно 

Заповед № АБ-22/1984 г. на 

СОНС и ЧИ на ПУП / ПЗР /, 

одобрено с решение № 20 / 

07.06.2002 г. на ОбС - 

Божурище

Урегулиран Поземлен 

Имот /УПИ/, VI 9605, общ., 

кв.84 по ПЗР на 

гр.Божурище, 

обл.Софийска, с площ 

289.60 кв.м.отреден за 

жилищно строителство

2 059.10 X

Отстъпено право на строеж на ЖСК 

"Зорница" с договор от 11.07.1990 

г., секция № 16 на Елена Радоева 

Донкова, съгласно разпредерителен 

протокол от 23.08.1990 г.

продажба

Продаден п-л / УПИ / VI 

9605 общ., кв.84 по ПР на 

гр.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

185/02.06.2008 г. и 

Договор за Покупко-

продажба от 07.07.2008 

г., целия с площ 289.60 

кв.м. на Елена Радоева 

Донкова

Отписан от актовите книги 

за Общинска собственост 

на основание Заповед № 

РД-235 / 07.07.08 Г., целия 

п-л /УПИ/ VI 9605, кв.84 по 

ПР на гр. Божурище и 

предаден на Елена 

Радоева Донкова; АОС № 

147/23.11.1999 г.

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

620 620 / 02.06.2008 г. 620

обл.Софийска, общ. 

Божурище, гр.Божурище, 

кв.Максим Горки, кв.8, п-л / 

УПИ / V 82 по ПЗР на 

кв.Максим Горки, съгласно 

Заповед  № 264 / 13.07.1988 

г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер, кв.8, 

кв.Максим Горки, 

гр.Божурище, с площ 10 

кв.м., включен по 

регулация в п-л /УПИ/ V82 

( реална част ), отреден за 

жилищно строителство

58.00 X X продажба

Продадени 10 кв.м. без 

планоснимачен номер 

включени в п-л /УПИ/ V 

82, кв.8, кв.Максим Горки, 

гр.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

195/04.06.08 г. и договор 

за покупко - продажба от 

05.06.08 г. на Меглена 

Първанова Цонева

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Меглена 

Първанова Цонева, 10 кв.м. 

без планоснимачен номер, 

включени в п-л /УПИ/ V 82, 

кв. 8, кв.Максим Горки, 

гр.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

197/05.06.08 г.; Меглена 

Първанова Цонева, НА № 

117, Т. III, Д.569/2007 г.

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X



621 621 / 05.06.2008 г. 621

обл.Софийска, 

общ.Божурище, с.Пожарево, 

кв.10, п-л /УПИ/ III121 по 

ПЗР на с.Пожарево, 

съгласно Заповед № АБ -

121/21.05.1980 на СОНС

Поземлен имот, без 

кадастрален номер, кв. 10 

по ПЗР на с.Пожарево, 

общ.Божурище, с площ 38 

кв.м., включен в п-л 

/УПИ/III121 ( реална част ), 

придаваеми по регулация 

отреден за жилищно 

строителство

60.80 x x продажба

Продадени 38 кв.м. 

включени в п-л /УПИ/ III, 

кв.10, с.Пожарево, общ. 

Божурище, съгласно 

Заповед № 

203/10.06.2008 г.и 

Договор за покупко-

продажба от 13.06.08 г. 

на Румяна Петрова 

Бачева и Мими Петрова 

Величкова

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Румяна 

Петрова Бачева и Мими 

Петрова Величкова 38 кв.м. 

включени в  п-л /УПИ/ III121, 

кв.10, с.Пожарево, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № 209/16.06.08 г. ; 

НА № 118, Т.XXII, 

Д.4083/1975 г.

чл.2, ал. 1, т.7 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

622 622 / 05.06.2008 г. 622

обл.Софийска, 

общ.Божурище, с.Пролеша, 

кв.29, п-л /УПИ/ II199 по ПЗР 

на с.Пролеша, съгласно 

Заповед № О-

650/13.08.1971 г.

Поземлен имот, без 

кадастрален номер, кв. 29 

по ПЗР на с.Пролеша, 

общ.Божурище, с площ 42 

кв.м., включен в п-л /УПИ/ 

II199 ( реална част ), 

придаваеми по регулация 

отреден за жилищно 

строителство

67.20 X X продажба

Продадени 42 кв.м. без 

планоснимачен номер 

включени в п-л /УПИ/ 

II199, кв.29, с.Пролеша, 

общ.Божурище съгласно 

Заповед № РД - 

207/11.06.08 г. и договор 

за покупко - продажба от 

08.07.08 г. на Киро 

Василев Владов

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предаден на Киро Василев 

Владов 42 кв.м. без 

планоснимачен номер, 

включени в   п-л /УПИ/ II199, 

кв.29, с.Пролеша, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД -

240/09.07.08 г.; НА № 115, 

Т.XIV, Д.8329/1961 г.и 

Протокол от 22.02.1965 г.

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

623 623 / 12.06.2008 г. 623

обл.Софийска, 

общ.Божурище, с.Пожарево, 

кв.4, п-л /УПИ/ XXIII66 по 

ПЗР на с.Пожарево, 

съгласно Заповед № АБ -

121/21.05.1980 на СОНС и 

ЧИ одобрено със Заповед 

№ 10/26.02.1985 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер , кв.4 

по ПЗР на с.Пожарево, 

общ.Божурище, с площ 14 

кв.м., включен в п-л /УПИ/ 

XXIII 66( реална част ) 

придаваеми по регулация 

отреден за жилищно 

строителство

22.40 X X продажба

Продадени 14 кв.м., 

включени в п-л /УПИ/ 

XXIII66, кв.4, с.Пожарево, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед №РД - 

217/23.06.08 Г. И Договор 

за Покупко-продажба от 

26.06.08 г. на Снежанка 

Владова Гергова

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Снежанка 

Владова Гергова 14 кв.м. в 

п-л /УПИ/ XXIII 66, кв.4, с. 

Пожарево, общ.Божурище, 

съгласно Заповед № РД -

220/27.06.08 г.; НА № 59, 

Т.I, Д.118/1985 г.

чл.2, ал. 1, т.7 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

624 624 / 17.06.2008 г. 624

обл.Софийска, 

общ.Божурище, с.Златуша, 

кв.17, п-л /УПИ/V 206 по ПЗР 

на с.Златуша съгласно 

Заповед № АБ - 

118/07.04.1983 г. на СОНС

Поземлен имот без 

кадастракен номер кв.17 

по ПЗР на с. Златуша, 

общ.Божурище, с площ 40 

кв.м., включен по 

регулацияв п-л /УПИ/V 

206, ( реална част ), 

отреден за жилищно 

строителство

57.60 X X продажба

Продадени 40 кв.м.без 

планоснимачен номер 

включени в п-л  /УПИ/V 

206, кв.17, с.Златуша, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

226/01.07.08 г. и Договор 

за Покупко-продажба от 

07.07.08 г. на Елза 

Иванова Гегускова и 

Йорданка Иванова 

Кръстева

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Елза Иванова 

Гегускова и Йорданка 

Иванова Кръстева, 40 кв.м., 

без планоснимачен номер, 

включени в /УПИ/ V 206, 

кв.17, с.Златуша, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

237/07.07.08 г.; ЕЛЗА 

ИВАНОВА ИВАНОВА - НА 

260, Т.II, Д.598/1985 г.; 

ЙОРДАНКА ИВАНОВА 

КРЪСТЕВА - НА 64, Т. I, 

Д.64/1985 г. 

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X



625 625 / 23.06.2008 г. 625

обл.Софийска, 

общ.Божурище, м.кантон, 

с.Хераково, кв.70, п-л 

/УПИ/X 553 по ПР на 

м.Кантон, с.Хераково, 

съгласно Заповед № 

36/1989 г. на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер, кв.70 

по ПЗР на м. Кантон, 

с.Хераково, 

общ.Божурище, с площ 24 

кв.м., включен в п-л  

/УПИ/X 553 ( реална част ), 

отреден за жилищно 

строителство

34.60 X X продажба

Продадени 24 кв.м.без 

планоснимачен номер, 

включени в  п-л  /УПИ/X 

553 , кв.70, м.Кантон, 

с.Хераково, 

общ.Божурище, съгласно 

заповед № РД - 

228/01.07.08 г.  И Договор 

за Покупко-Продажба от 

19.08.08 г. на 

"АГРОТЕРМ 

КОМЕРС"ООД и чрез 

управителя Васил 

Антонов

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на "АГРОТЕРМ 

КОМЕРС"ООД  чрез 

управителя Васил Антонов 

24 кв.м. без планоснимачен 

номер, включени в п-л 

/УПИ/X 553, кв.70, м.Кантон, 

с.Хераково, общ.Божурище, 

съгласно Заповед № РД - 

289/20.08.08 г.; съгласно НА 

№ 93, Т.II, РЕГ.№ 1642, 

Д.710/1999 г.

чл.2, ал. 1, т.7 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

626 626 / 23.06.2008 г. 626

обл.Софийска, 

общ.Божурище, м.Кантон, 

с.Хераково, кв.70, п-л 

/УПИ/XI 553 по ПР на 

м.кантон, с.Хераково, 

съгласно Заповед № 

36/1989 г. на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер, кв.70 

по ПЗР на м. Кантон, 

с.Хераково, 

общ.Божурище, с площ 22 

кв.м., включен в п-л  

/УПИ/XI 553 ( реална част 

), отреден за жилищно 

строителство

31.70 X X продажба

Продадени 24 кв.м.без 

планоснимачен номер, 

включени в  п-л  /УПИ/XI 

553 , кв.70, м.Кантон, 

с.Хераково, 

общ.Божурище, съгласно 

заповед № РД - 

285/15.08.08 г.  И Договор 

за Покупко-Продажба от 

19.08.08 г. на 

"АГРОТЕРМ 

КОМЕРС"ООД и чрез 

управителя Васил 

Антонов

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на "АГРОТЕРМ 

КОМЕРС"ООД  чрез 

управителя Васил Антонов 

22 кв.м. без планоснимачен 

номер, включени в п-л 

/УПИ/XI 553, кв.70, 

м.Кантон, с.Хераково, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

288/20.08.08 г.; съгласно НА 

№ 92, Т.II, РЕГ.№ 1641, 

Д.709/1999 г.

чл.2, ал. 1, т.7 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

627 627 /14.07.2008 г. 627

обл.Софийска, 

общ.Божурище, с.Гуразово, 

кв.16, п-л /УПИ/ III 171 по 

ПЗР на с.Гурмазово 

съгласно заповед № АБ - 

122 /21.05.1980 г. на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер, кв.16 

по ПЗР на с.Гурмазово, 

общ.Божурище, с площ 7 

кв.м., включен в регулация 

в п-л /УПИ/ III 171 ( реална 

част ), отреден за 

жилищно строителство 

9.30 X X продажба

Продадени 7 кв.м. без 

планоснимачен номер 

включени в п-л  /УПИ/ III 

171, кв.16, с.Гурмазово, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 246 / 

17.07.08 г. и Договор за 

покупко-продажба от 

21.07.08 г. на Иванка 

Георгиева Илиева, 

Даниела Владимирова 

Димитрова и Георги 

Владимиров Димитров

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Иванка 

Георгиева Илиева, Даниела 

Владимирова Димитрова и 

Георги Владимиров 

Димитров, 7 кв.м., без 

планоснимачен номер, 

включени в п-л /УПИ/ III 171 

, кв.16, Заповед № РД -

251/22.07.08 г.; наследници 

на Параскева Цветкова 

Павлова, НА № 195, Т. VI, 

Д.227/1970 г. 

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

628 628 / 14.07.2008 г. 628

обл.Софийска, 

общ.Божурище, с.Гуразово, 

кв.19, п-л /УПИ/ VIII 209 по 

ПЗР на с.Гурмазово 

съгласно заповед № АБ - 

122 /21.05.1980 г. на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер, кв.19 

по ПЗР на с.Гурмазово, 

общ.Божурище, с площ 46 

кв.м., включен в регулация 

в п-л /УПИ/ VIII 209 ( 

реална част ), отреден за 

жилищно строителство 

61.10 X X продажба

Продадени 46 кв.м. без 

планоснимачен номер 

включени в п-л  /УПИ/ VIII 

209, кв.19, с.Гурмазово, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД -250 / 

18.07.08 г. и Договор за 

покупко-продажба от 

06.08.08 г. на Даниела 

Йорданова Евлогиева и 

Васил Евлогиев Божилов

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Даниела 

Йорданова Евлогиева и 

Васил Евлогиев Божилов, 

46 кв.м., без планоснимачен 

номер, включени в п-л /УПИ/ 

VIII 209, кв.19, с.Гурмазово, 

общ.Божурище, Заповед № 

РД -276/08.08.08 г.; НА 

№264, Т. II, Д.546/1986 г. 

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X



629 629 / 23.07.2008 г. 629

обл.Софийска, 

общ.Божурище, 

с.Храбърско, кв.48, п-л 

/УПИ/ I 427 по ПЗР на 

с.Храбърско, съгласно 

заповед № 2355 / 1966г. на 

СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер, кв.48 

по ПЗР на с.Храбърско, 

общ.Божурище, с площ 2 

кв.м., включен в регулация 

в п-л /УПИ/ I 427 ( реална 

част ), отреден за 

жилищно строителство 

2.70 X X продажба

Продадени 2 кв.м. без 

планоснимачен номер, 

включени в п-л /УПИ/ I 

427, кв.48, с.Храбърско, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед  № РД - 

277/08.08.08 Г. И Договор 

за Покупко - продажба от 

19.08.08 г. на Иванка 

Александрова Николова, 

Камелия Стаменова 

Веселинова и Валентин 

Стаменов Найденов

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на  Иванка 

Александрова Николова, 

Камелия Стаменова 

Веселинова и Валентин 

Стаменов Найденов, 2 кв.м. 

без планоснимачен номер, 

включени в п-л   /УПИ/ I 427, 

кв.48, с Храбърско, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД-290/20.08.08 

г.; Иванка Александрова 

Николова - НА 310, Т. I, 

Д.636/1986 и НА 141, Т. VII, 

Д.1354/2006 г.; Камелия 

Стаменова Веселинова и 

Валентин Стаменов 

Найденов - НА № 149, Т.IV , 

р.5988, д.698/2008 г.

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

630 630 / 23.07.2008 г. 630

обл.Софийска, 

общ.Божурище, с.Пожарево, 

кв.17, п-л /УПИ/ VII 224 по 

ПЗР на с.Пожарево, 

съгласно заповед № АБ - 

121 / 21.05.1980 г. на СОНС 

и ЧИ Заповед № 

764/17.11.1994 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер, кв.17 

по ПЗР на с.Пожарево, 

общ.Божурище, с площ 66 

кв.м., включен в регулация 

в п-л //УПИ/ VII 224 ( 

реална част ), отреден за 

жилищно строителство 

87.60 X X продажба

Продадени 66 кв.м.без 

планоснимачен номер, 

включени в п-л /УПИ/ VII 

224, кв.17, с.Пожарево, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 286 / 

15.08.08 г. и Договор за 

Покупко-продажба от 

21.10.08 г. на Ангелина 

Петрова Занова

Отписан от актовите книги и 

предадени на Ангелина 

Петрова Занова 66 кв.м. без 

планоснимачен номер , 

включени в  п-л /УПИ/ VII 

224, кв.17, с.Пожарево, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

338/22.10.08 г.; НА 173, Т.I, 

Д.340/1997 г.

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

631 631 / 06.08.2008 г. 631

обл.Софийска, 

общ.Божурище, 

гр.Божурище, кв.22, п-л 

/УПИ/V пам. и озеленяване 

по ПЗР на гр.Божурище, 

Заповед № АБ-

22/26.01.1984 г. на СОНС и 

Заповед № 284 / 10.11.2000 

г. на Кмета на Общината

Урегулиран поземлен имот 

п-л /УПИ/V пам. и 

озеленяване по ПЗР на 

гр.Божурище, 

Общ.Божурище, с площ 

540 кв.м., отреден за 

озеленяване и паметник

3 540.80 X X X X X
чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

632 632 / 06.08.2008 г. 632

обл.Софийска, 

общ.Божурище, 

гр.Божурище, кв.79, п-л 

/УПИ/IV за озеленяване по 

ПЗР на гр.Божурище, 

Заповед № АБ-

22/26.01.1984 г. на СОНС и 

Заповед № 284 / 10.11.2000 

г. на Кмета на Общината

Урегулиран поземлен имот 

п-л /УПИ/IV за 

озеленяване по ПЗР на 

гр.Божурище, 

Общ.Божурище, с площ 

1693 кв.м., отреден за 

озеленяване 

11 101.00 X X X X X
чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X



633 633 / 12.08.2008 г. 633

обл.Софийска, 

общ.Божурище, с.Пролеша, 

кв.14, УПИ VII 467 по ПЗР на 

с.Пролеша, одобрен със 

Заповед № О-

650/13.08.1971 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер, кв.14 

по ПЗР на с.Пролеша, 

общ. Божурище, с площ 34 

кв.м., включен в регулация 

в п-л /УПИ/ VII 467 ( 

реална част ), отреден за 

жилищно строителство 

30.50 X X продажба

Продаден 23 кв.м. без 

планоснимачен номер, 

включени в  п-л /УПИ/ VII 

467 , кв.14, с.Пролеша, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

283/14.08.08 г. и Договор 

за Покупко-продажба от 

21.08.08 г. на Живка 

Славкова Илиева, 

Драгомир Григоров 

Илиев и Олга Григорова 

Владимирова

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост и 

предаден на Живка 

Славкова Илиева, 

Драгомир Григоров Илиев и 

Олга Григорова 

Владимирова 23 кв.м. без 

планоснимачен номер, 

включени в  п-л /УПИ/ VII 

467, кв.14, с.Пролеша, общ. 

Божурище, съгласно 

заповед № РД - 293 / 

25.08.08 г.

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

634 634 / 22.08.2008 г. 634

обл.Софийска, 

общ.Божурище, с.Златуша, 

кв.15, п-л /УПИ/ VII 133 по 

ПЗР на с.Златуша съгласно 

Заповед № АБ - 118 / 

07.04.1983 г. на СОНС ЧИ 

одобрено със Заповед № 4 / 

03.02.1986 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер, кв.15 

по ПЗР на с.Златуша, общ. 

Божурище, с площ 25 

кв.м., включен в регулация 

в п-л /УПИ/ VII 133  ( 

реална част ), отреден за 

жилищно строителство 

35.20 X X продажба

Продадени 25 кв.м. без 

планоснимачен номер 

включени в п-л /УПИ/ 

VII133, кв.15, с.Златуша, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД-

96/10.04.09 г. и Договор 

за Покупко-продажбаот 

14.04.09 г. на Гошо 

Никленов Георгиев, 

Борис Асенов Славков, 

Асен Георгиев Димитров, 

Петя Кирилова 

Балабанова и Нели 

Младнеова Кръстева

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени Гошо Никленов 

Георгиев, Борис Асенов 

Славков, Асен Георгиев 

Димитров, Петя Кирилова 

Балабанова и Нели 

Младнеова Кръстева, 25 

кв.м., без планоснимачен 

номер, включени в /УПИ/ VII 

133, кв.15, с.Златуша, 

Община Божурище, 

съгласно Заповед № РД -

85/06.04.10 г.; Собственици 

: Гошо Никленов Георгиев - 

НА 188, Т.III, вх.рег.№ 1893, 

д.598/2004 г.; Петя Маркова 

- НА 156, Т.XIX, 

Д.3119/1977г.; Асен 

Георгиев Димитров - НА 

102, Т.XXVI, Д.№ 

14659/1975 г.

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

635 635 / 09.09.2008 г. 635

обл.Софийска, 

общ.Божурище, с.Пролеша, 

кв.4, УПИ  II 49, по ПЗР на 

с.Пролеша, одобрен със 

Заповед № О - 

650/13.08.1971 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер, кв.4 

по ПЗР на с.Пролеша, 

общ. Божурище с площ 26 

кв.м., включен по 

регулация в п-л УПИ  II 49 

( реална част ), отреден за 

жилищно строителство

33.50 X X продажба

Продадени 26 кв.м. без 

планоснимачен 

номервключени в п-л УПИ  

II 49, кв.4, с.Пролеша, 

общ. Божурище, съгласно 

заповед № РД - 

304/11.09.08 г. и Договор 

за покупко-продажба от 

12.09.08 г. на Михаил 

Александров Ценев

Отписан от актовите книги 

за общинска собствености 

предаден на Михаил 

Александров Ценев 26 кв.м. 

без планоснимачен номер, 

включени в п-л УПИ  II 49, 

кв.4, с.Пролеша, общ. 

Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

336/22.10.08 г.; 

Собственици:Михаил 

Александров Ценев - НА № 

91, Т.II, Д.№ 695/1988 г.

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X



636 636 / 09.09.2008 г. 636

обл.Софийска, 

общ.Божурище, с.Хераково, 

кв.18, п-л /УПИ/ X 209 по 

ПЗР на с.Хераково, 

съгласно Заповед № О - 

352/1970 г. на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер, кв.18 

по ПЗР на с.Хераково, 

общ.Божурище, с площ 30 

кв.м., включен в п-л /УПИ/ 

X 209 ( реална част ), 

отреден за жилищно 

строителство

39.80 X X продажба

Продадени 30 кв.м. без 

планоснимачен номер 

включени в п-л /УПИ/ X 

209, кв.18, с.Хераково, 

общ. Божурище, съгласно 

Заповед № РД-

404/11.12.08 г. и Договор 

за покупко-продажба от 

12.12.08 г. на Олга 

Митова, Кирил Минков, 

Маргарита Минкова, Оля 

Давидова и Светозар 

Минков

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Олга Митова, 

Кирил Минков, Маргарита 

Минкова, Оля Давидова и 

Светозар Минков 30 кв.м. 

без планоснимачен номер, 

включени в  п-л /УПИ/ X 

209, кв.18, с.Хераково, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

411/19.12.08 г.

чл.2, ал. 1, т.7 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

637 637 / 09.09.2008 г. 637

обл.Софийска, 

общ.Божурище, , 

с.Хераково, кв.21, п-л /УПИ/ 

II 178 по ПР на с.Хераково, 

съгласно Заповед № О-

352/1970 г. на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер, кв.21 

по ПЗР на с.Хераково, 

общ.Божурище, с площ 20 

кв.м., включен в п-л /УПИ/ 

II 178 ( реална част ), 

отреден за жилищно 

строителство

26.60 X X продажба

Продадени 20 кв.м. без 

планоснимачен номер, 

включени в п-л /УПИ/ II 

178, кв.21, с.Хераково, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

375/21.11.08 г. и Договор 

за покупко-продажба от 

05.03.09 г. на Валя 

Миланова Кръстанова и 

Веселин Миланов 

Кръстанов

Отписани от актовите 

книгиза общинска 

собствености предадени на 

Валя Миланова Кръстанова 

и Веселин Миланов 

Кръстанов 20 кв.м.без 

планоснимачен номер, 

включени в п-л /УПИ/ II 178, 

кв.21, с.Хераково, 

общ.Божурище, съгласно 

заповед № РД - 63/06.03.09 

г.; Собственици: н-ци на 

Милан Кръстанов Спасов, 

протокол за доброволна 

делба от 22.07.1976 г.

чл.2, ал. 1, т.7 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

638 638 / 23.10.2008 г. 638

обл.Софийска, 

общ.Божурище, , 

с.Храбърско, кв.27, п-л 

/УПИ/ VII 115 по ПЗР на 

с.Храбърско, съгласно 

Заповед № 2355 / 1966 г. на 

СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер кв.27 

по ПЗР на с.Храбърско, 

общ.Божурище, с площ 70 

кв.м., включен по 

регулация в п-л /УПИ/ VII 

115 ( реална част ) 

отреден за жилищно 

строителство

52.10 X X продажба

Продадени 70 кв.м. без 

планоснимачен номер 

включени в п-л /УПИ/ VII 

115, кв.27, с.Храбърско, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 359 / 

06.11.08 г. и Договор за 

покупко-продажба от 

21.11.08 г. на Цветан 

Огнянов Василев

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Цветан 

Огнянов Василев 70 

кв.м.без планоснимачен 

номер, включени в п-л /УПИ/ 

VII 115, кв.27, с.Храбърско, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД-385/25.11.08 

г.  

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

639 639 / 24.10.2008 г. 639

обл.Софийска, 

общ.Божурище, , с.Златуша, 

кв.1, п-л /УПИ/ XIII 8 по ПЗР 

на с.Златуша съгласно 

Заповед № АБ - 118 / 

07.04.1983 г. на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер , кв.1 

по ПЗР на с.Златуша, 

общ.Божурище, с площ 16 

кв.м., включен по 

регулация в  п-л /УПИ/ XIII 

8 (реална част ) отреден 

за жилищно строителство

21.20 X X продажба

Продадени 16 кв.м.без 

планоснимачен номер 

включени в  п-л /УПИ/ XIII 

8, кв.1, с.Златуша, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

352/05.11.08 г. и Договор 

за покупко-продажба от 

06.11.08 г. на Иван 

Марков Марков

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Иван Марков 

Марков, 16 кв.м. без 

планоснимачен номер, 

включени в  п-л /УПИ/ XIII 8, 

кв.1, с.Златуша, 

общ.Божурище, съгласно 

заповед № РД-360/07.11.08 

г.; Иван Марков Иванов, НА 

8, Т.V, вх.рег. № 3090, 

д.821/2003 г.

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X



640 640 / 24.10.2008 г. 640

обл.Софийска, 

общ.Божурище, , 

с.Пожарево, кв.33, п-л /УПИ/ 

I 333, п-л /УПИ/ II 333 и п-л 

/УПИ/III общ. по ПЗР на 

с.Пожарево съгласно 

Заповед № АБ - 

121/21.05.1980 г. на СОНС и 

разширение Заповед № 

334/15.10.1984 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер  кв.33 

по ПЗР на с.Пожарево, 

общ. Божурище, с площ 

548 кв.м., включен по 

регулация в  п-л /УПИ/ I 

333, п-л /УПИ/ II 333 и п-л 

/УПИ/III общ.  ( реална част 

) отредени за жилищно 

строителство

727.70 X X X

Заменени 274 кв.м. от 

имот с планоснимачен № 

333, кв.33, с.Пожарево, 

собственост на Римка 

Асенова Митова, 

включени по регулация в 

п-л /УПИ/ III общ. С 99 

кв.м. и 175 кв.м. без 

планоснимачен номер, 

собственост на Община 

Божурище, включени в п-

ли п-л /УПИ/ I 333, п-л 

/УПИ/ II 333 с основна 

част имот № 333, с. 

Пожарево, съгласно 

Заповед № РД - 

57/23.02.09 г. и Договор 

за прекратяване на 

съсобственост( уреждане 

на сметки по регулация), 

чрез замяна на реални 

части от имоти, сключен 

на 26.03.09 г. между 

Община Божурище и 

Римка Асенова Митова

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Римка 

Асенова Митова274 кв.м. 

без планоснимачен номер, 

включени по регулация в п-

ли /УПИ/ I 333, п-л /УПИ/ II 

333 с основна част имот № 

333, кв.33, с.Пожарево, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед №РД - 97/10.04.09 

г.; Собственици: Римка 

Асенова Спасова, съгласно 

НА 75, т.II, д.280/1982 г.

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

641 641 / 27.10.2008 г. 641

обл.Софийска, 

общ.Божурище, , 

с.Пожарево, кв.33, п-л /УПИ/ 

IV общ. по ПЗР на 

с.Пожарево съгласно 

Заповед № АБ - 

121/21.05.1980 г. на СОНС и 

разширение Заповед № 

334/15.10.1984 г.

Урегулиран Поземлен 

имот п-л /УПИ/ IV общ., 

кв.33 по ПЗР на 

с.Пожарево, 

общ.Божурище, с площ 

555 кв.м., отреден за 

жилищно строителство

737.00 X

Отстъпено право на строеж на 

Димитър Иванов Сираков, съгласно 

Договор от 18.12.1985 г. за 

построяване на вилна сграда

продажба

Продаден п-л /УПИ/ IV 

общ., кв.33 по ПЗР на 

с.Пожарево, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

353/05.11.08 г. и Договор 

за покупко-продажба от 

06.11.08 г. на Димитър 

Иванов Сираков, целия с 

площ 555 кв.м.

Отписан от актовите книгиза 

общинска собственост и 

предаден на Димитър 

Иванов Сираков п-л /УПИ/ 

IV общ., кв.33 по ПЗР на 

с.Пожарево, 

общ.Божурище, с площ 555 

кв.м., съгласно Заповед № 

РД - 361/07.11.08 г.

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

642 642 / 06.11.2008 г. 642

обл.Софийска, 

общ.Божурище, , сЗлатуша, 

кв.22, п-л /УПИ/ XI 255, 254 

по ПЗР на с.Златуша, 

съгласно Заповед № АБ - 

118/07.04.1983 г. на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер кв.22 

по ПЗР на с.Златуша, 

общ.Божурище, с площ 17 

кв.м., включен по 

регулация в п-л /УПИ/ XI 

255, 254, ( реална част ) 

отреден за жилищно 

строителство

22.60 X X продажба

Продадени 17 кв.м. без 

планоснимаччен номер 

включени в п-л /УПИ/ XI 

255, 254, кв.22, 

с.Златуша, общ. 

Божурище, съгласно 

Заповед № РД -

366/13.11.08 г.и  Договор 

за Покупко - продажба от 

17.11.08 г. на Йоана 

Свиленова Николова и 

Златанка Свиленова 

Стоянова

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Йоана 

Свиленова Николова и 

Златанка Свиленова 

Стоянова, 17 кв.м.без 

планоснимачен номер, 

включени в   п-л /УПИ/ XI 

255, 254, кв.22, с.Златуша, 

общ. Божурище, съгласно 

заповед № РД - 

374/20.011.08 г.; 

Съсобственици:Йоана 

Свиленова Николова и 

Аника Модева Николова-

Договор за доброволна 

делба от 25.11.1998 г.

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X



643 643 / 06.11.2008 г. 643

обл.Софийска, 

общ.Божурище, с.Пролеша, 

кв.9, УПИ III 182 по ПЗР на 

с.Пролеша, одобрен със 

Заповед № О-

650/13.08.1971 г. ЧИ на ПУП 

/ ПРЗ /, одобрено със 

Заповед № ТС - 56/16.05.05

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

5 кв.м., кв.9 по ПРЗ на 

с.Пролеша, общ.Божурище 

с площ включен по 

регулация в п-л / УПИ / III 

182 ( реална част ), 

отреден за жилищно 

строителство 

6.60 X X X X

Съсобственици: 5/6 ид. 

Части Гюргена Божилова и 

1/6 ид. Ч. Георги Бонев; НА 

№ 182, Т.XI, Д. № 

1811/1979 г. и НА № 18, Т.II, 

Д.№ 1811/1987 г.

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

644 644 / 13.11.2008 г. 644

обл.Софийска, 

общ.Божурище, м.Кантон, 

с.Хераково, кв.75, п-л /УПИ/ 

XXIII 510 по ПР на м.Кантон, 

с.Хераково, съгласно 

заповед № 36/1989 г. на 

СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер , кв. 75 

по ПР на м.Кантон, 

с.Хераково, 

общ.Божурище, с площ 22 

кв.м. включен в п-л /УПИ/ 

XXIII 510 ( реална част ) 

отреден за жилищно 

строителство

29.20 X X X

Продадени 22 кв.м. без 

планоснимачен номер 

включени в п-л /УПИ/ 

XXIII 510, кв.75, м.Кантон, 

с.Хераково, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 372 / 

20.11.08 Г. и Договор за 

Покупко-продажба от 

21.11.08 г. на Станка 

Николова Тошева

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Станка 

Николова Тошева 22 кв.м. 

без планоснимачен номер, 

включени в п-л /УПИ/ XXIII 

510, кв.75, м.Кантон, 

с.Хераково, общ.Божурище, 

съгласно Заповед № РД -

377/24.11.08 г. ; 

Съсобственици: Станка 

Николова Тошева, решение 

от 04.04.2005 г. на 

Костинбродския р-нен съд

чл.2, ал. 1, т.7 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

645 645 / 18.11.2008 г. 645

обл.Софийска, 

общ.Божурище, м. Белица, 

с.Хераково, кв.12, п-л / УПИ 

/ I 76 по ПР на м.Белица, 

с.Хераково, съгласно 

Заповед № 36/1989 г. на 

СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер , кв. 12 

по ПР на м. Белица, 

с.Хераково, 

общ.Божурище, с площ 8 

кв.м. включен в п-л / УПИ / 

I 76 ( реална част ) 

отреден за жилищно 

строителство

10.60 X X продажба

Продадени 8 кв.м. без 

планоснимачен номер 

включени в п-л / УПИ / I 

76, кв.12,м. Белица, 

с.Хераково, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

378/24.11.08 г. и Договор 

за покупко-продажба от 

25.11.08 г. на Йордан  

Тодоров Йорданов и 

Йордан Петров Савов 

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Йордан  

Тодоров Йорданов и 

Йордан Петров Савов 8 

кв.м. без планоснимачен 

номер, включени в п-л / УПИ 

/ I 76, кв.12,м. Белица, 

с.Хераково, общ.Божурище, 

съгласно Заповед № РД 

84/25.11.08г. ; 

Съсобственици Йордан  

Тодоров Йорданов и 

Йордан Петров Савов, НА 

11, Т.LIV, Д.10019/1975 г.

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

646 646 / 19.11.2008 г. 646

обл.Софийска, 

общ.Божурище, 

гр.Божурище, кв.39, п-л 

/УПИ/ XII 608 по ПР на 

гр.Божурище, съгласно 

заповед № АБ - 22/1984 на 

СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер кв.39 

по ПР гр. Божурище, 

общ.Божурище, с площ от 

3 кв.м., включен в п-л 

/УПИ/ XII 608  ( реална 

част ) отреден за жилищно 

строителство

19.70 X X продажба

Продадени 3 кв.м. без 

планоснимачен номер 

включени в п-л /УПИ / XII 

608, кв.39, по ПР на 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД-

392/28.11.08 г. и Договор 

за покупко-продажба от 

01.12.08 г. на Пламен 

Георгиев Димитров и 

Виктор Цветанов 

Йорданов

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предаден на Пламен 

Георгиев Димитров и 

Виктор Цветанов Йорданов 

3 кв.м. без планоснимачен 

номер, включени в п-л /УПИ 

/ XII 608, кв.39, по ПР на 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД 

399/04.12.08г.; 

Съсобственици 1/2 ид.ч. 

Галина Василева Гигова, 

НА 3, Т.XXXII, Д.5858/68 г.; 

1/2 ид.ч.Виктор цветанов 

Йорданов, НА 116, Т.II, 

д.772/99 г.

чл.2, ал. 1, т.7 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X



647 647 / 27.11.2008 г. 647

обл.Софийска, 

общ.Божурище, 

с.Храбърско, кв.50, п-л 

/УПИ/ IV 439 по ПЗР на 

с.Храбърско, съгласно 

Заповед № 2355/1966 г. на 

СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер кв.50 

по ПЗР на с.Храбърско, 

общ.Божурище, , с площ 

20 кв.м. включен по 

регулация в п-л /УПИ/ IV 

439 ( реална част ) 

отреден за жилищно 

строителство

26.60 X X продажба

Продадени 20 кв.м. без 

планоснимачен номер 

включени в п-л /УПИ/ IV 

439, кв.50, с.Храбърско, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД -

397/03.12.08 Г. И Договор 

за покупко-продажба от 

04.12.08 г. на Иванка 

Мирчева Виденова

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Иванка 

Мирчева Виденова, 20 кв.м. 

без планоснимачен номер, 

включени в  п-л /УПИ/ IV 

439, кв.50, с.Храбърско, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

398/04.12.08 г.; 

Съсобственици : Иванка 

Мирчева Виденова, НА 49, 

Т.VII, РЕГ. №10371, 

Д.1283/2008 г

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

648 648 / 15.12.2008 г. 648

обл.Софийска, 

общ.Божурище, с.Пожарево, 

кв.11, п-л /УПИ/ VI114 по 

ПЗР на с.Пожарево, 

съгласно Заповед № АБ - 

121/21.05.1980 г. на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер кв.11 

по ПЗР на с.Пожарево, 

общ.Божурище, с площ 25 

кв.м., включен по 

регулация в п-л /УПИ/  

VI114  ( реална част ), 

отреден за жилищно 

строителство

33.20 X X X X

Съсобственици: 

Наследници на Райна 

Кръстанова Милева, 

съгласно Протокол от 

26.01.1981 г. на 

Костинбродски съд

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

649 649 / 29.12.2008 г. 649

обл.Софийска, 

общ.Божурище, с.Росоман, 

кв.12, п-л /УПИ/ I 97по ПЗР 

на с.Росоман , съгласно 

Заповед № АБ - 

6/19.01.1988 г. на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер кв.12 

по ПЗР на с.Росоман, 

общ.Божурище, с площ 20 

кв.м., включен по 

регулация в п-л /УПИ/  I 97  

( реална част ), отреден за 

жилищно строителство

26.60 X X X X

Съсобственици: н-ци на 

Николина Ангелова, 

съгласно НА 5, т.III, 

Д.793/1987 г. и Георги 

Симов съгласно НА 190, 

т.VI, рег.№ 3475, 

д.1204/2004 г

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

650 650 / 23.01.2009 г. 650

обл.Софийска, 

общ.Божурище, с.Златуша, 

кв.22, п-л /УПИ/ XVI 261 по 

ПЗР на с.Златуша съгласно 

Заповед № АБ - 

118/07.04.1983 на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер кв.22 

по ПЗР на с.Златуша, 

общ.Божурище, с площ 25 

кв.м., включен по 

регулация в п-л /УПИ/ XVI 

261  ( реална част ), 

отреден за жилищно 

строителство

49.80 X X продажба

Продадени 25 кв.м. без 

планоснимачен номер 

включени в п-л /УПИ/ XVI 

261, кв.22, с.Златуша, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД-

40/05.02.09 г. и Договор 

за Покупко-продажбаот 

06.02.09 г. на Горянка 

Василева Златанова, н-

ци на Луиза Василева 

Гогова и Кирил Василев 

Мишев

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Горянка 

Василева Златанова, н-ци 

на Луиза Василева Гогова и 

Кирил Василев Мишев, 25 

кв.м. без планоснимачен 

номер, включени в   п-л 

/УПИ/ XVI 261, кв.22, 

с.Златуша, общ.Божурище, 

съгласно Заповед № РД - 

50/18.02.09 г.; 

Съсобственици: Горянка 

Василева Златанова, Луиза 

Василева Гогова и Кирил 

Василев Мишев - Договор 

за доброволна делба от 

06.04.1993 г. вписан с 

вх.рег.№ 2542, т.2, № 79

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X



651 651 / 26.01.2009 г. 651

обл.Софийска, 

общ.Божурище, с.Златуша, 

кв.25, п-л /УПИ/ XII 59 по 

ПЗР на с.Златушасъглансо 

Заповед № АБ-

118/07.04.1983 г. на СОНС ; 

ЧИ одобрено със Заповед 

№ 513/31.07.1995 г. на 

Кмета на Община Божурище

Поземлен имот без 

кадастрален номер кв.25 

по ПЗР на с.Златуша, 

общ.Божурище, с площ 

209 кв.м., включен по 

регулация в п-л /УПИ/ XII 

59 ( реална част ), отреден 

за жилищно строителство

416.30 X X продажба

Продадени 209 кв.м. без 

кадастрален номер 

включени в п-л /УПИ/ XII 

59, кв.25, с.Златуша, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

358/23.10.12 г. и Договор 

за Покупко-продажба от 

05.11.12 г. на Атанас 

Стоилов Иванов, Лиляна 

Стоилова Иванова и н-ци 

Иван Стоилов Иванов

Отписани от актовите книги 

за Общинска собственост и 

предадени на Атанас 

Стоилов Иванов, Лиляна 

Стоилова Иванова и н-ци 

Иван Стоилов Иванов, 209 

кв.м. без кадастрален 

номер, включени по 

регулация в /УПИ/ XII 59, 

кв.25, с.Златуша, 

общ.божурище, съгласно 

Заповед № РД-385/06.11.12 

г.; Съсобственици: Атанас 

Стоилов Ивнаов, Лиляна 

Стоилова Иванова; Иван 

Стоилов Иванов - Договор 

за добдроволна делба от 

25.04.1997 г., заверен от 

Нот.Кирил Божков

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

652 652 / 30.01.2009 г. 652

обл.Софийска, 

общ.Божурище, с.Хераково, 

кв.35 А, п-л /УПИ/ VIII 113 по 

ПР на с.Хераково, съгласно 

Заповед № О - 352/1970 на 

СОНС и ЧИ със Заповед № 

68/01.02.1996 г. и 

№294/17.05.1995 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер кв.35 

А, п-л /УПИ/ VIII 113 по 

ПЗР на с.Хераково, 

Общ.Божурище с площ 92 

кв.м., включени в п-л /УПИ/ 

VIII 113 ( реална част ) 

отреден за жилищно 

строителство

69.70 X X продажба

Продадени 92 кв.м. без 

планоснимачен номер 

включени в п-л /УПИ/ VIII 

113 , кв.35 А, с.Хераково, 

Общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

43/09.02.09 г. и Договор 

за покупко-продажба от 

20.02.09 г. на Георги 

Томов Томов

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Георги Томов 

Томов 92 кв.м. без 

планоснимачен номер, 

включени в п-л /УПИ/ VIII 

113 , кв.35 А, с.Хераково, 

Общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 54/23.02.09 

г.; Съсобственици:  Георги 

Томов Томов, НА № 111, 

Т.II, рег.№ 1293, д.№ 

485/2000 г.

чл.2, ал. 1, т.7 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

653 653 / 03.02.2009 г. 653

обл.Софийска, 

общ.Божурище, с.Мала 

Раковица, кв.3, п-л /УПИ/ I 7 

по ПР на с.Мала Раковица, 

съгласно Заповед № 

7/06.01.1993 г. на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер кв.3,  п-

л /УПИ/ I 7 по ПР на 

с.Мала Раковица, 

общ.Божурище с площ 86 

кв.м., включен в п-л /УПИ/ I 

7  ( реална част ) отреден 

за жилищно строителство

171.30 X X продажба

Продадени 86 кв.м. без 

планоснимачен номер 

включени в п-л /УПИ/ I 7, 

с.Мала Раковица, 

общ.Божурище , съгласно 

Заповед № РД - 

60/26.02.09г. и Договор за 

покупко-продажба от 

14.03.09 г. на Неда 

Герова Йорданова и 

Снежина Темелкова 

Александрова-Бачева

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Неда Герова 

Йорданова и Снежина 

Темелкова Александрова-

Бачева 86 кв.м. без 

планоснимачен номер, 

включени в п-л /УПИ/ I 7, 

с.Мала Раковица, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

76/23.03.09г.; 

Съсобственици: н-ци на 

Темелко Александров 

Йорданов, НА № 173, Т.I, 

Д.№ 295/1989 г.

чл.2, ал. 1, т.7 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X



654 654 / 04.03.2009 г. 654

обл.Софийска, 

общ.Божурище, с.Гурмазово 

кв.19, п-л /УПИ/ VI 211 по 

ПЗР на с.Гурмазово, 

съгласно Заповед № АБ - 

122/21.05.1980 г. на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер кв.19,  

по ПЗР на с.Гурмазово, 

общ.Божурище, с площ 3 

кв.м., включен по 

регулация в п-л /УПИ/ VI 

211  ( реална част ) 

отреден за жилищно 

строителство

6.80 X X продажба

Продадени 3 кв.м. без 

планоснимачен номер 

включени в п-л /УПИ/ VI 

211, с.Гурмазово, 

общ.Божурище , съгласно 

Заповед № РД - 

73/11.03.09г. и Договор за 

покупко-продажба 

от11.03.09 г. на Климент 

Кирилов Мавров

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Климент 

Кирилов Мавров 3 кв.м. без 

планоснимачен номер, 

включени в  п-л /УПИ/ VI 

211, кв.19, с.Гурмазово, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

75/11.03.09г.; 

Съсобственици:Климент 

Кирилов Мавров, НА № 6, 

Т.XXXX, Д.7241/1975 г.

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

655 655 / 04.03.2009 г. 655

обл.Софийска, 

общ.Божурище, м.Белица, 

с.Хераково, кв.12, п-л /УПИ/ 

XI 102,103 по ПР на 

м.Белица, с.Хераково, 

съгласно Заповед № 

36/1989 на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер кв.12,  

по ПР на м.Белица, 

общ.Божурище, с площ 12 

кв.м., включен в п-л /УПИ/ 

XI 102,103  ( реална част ) 

отреден за жилищно 

строителство

18.20 X X продажба

Продадени 8 кв.м. без 

планоснимачен номер 

включени в п-л /УПИ/ XI 

102,103, кв.12,м. Белица, 

с.Хераково, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

72/11.03.09 г. и Договор 

за покупко-продажба от 

11.03.09 г. на Кирил 

Григоров Василев и 

Златан Илиев Груев

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Кирил 

Григоров Василев и Златан 

Илиев Груев 8 кв.м. без 

планоснимачен номер, 

включени в   п-л /УПИ/ XI 

102,103, кв.12,м. Белица, 

с.Хераково, общ.Божурище, 

съгласно Заповед № РД - 

76/12.03.09г.; 

Съсобственици:Кирил 

Григоров Василев, НА № 

184, Т.I, Д.411/1987 г.; 

Златан Илиев Груев, НА № 

142, Т. XVII, д.№ 2943/1974 

г.

чл.2, ал. 1, т.7 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

656 656 / 18.03.2009 г. 656

обл.Софийска, 

общ.Божурище, 

с.Храбърско, кв.30, п-л 

/УПИ/ "ЧЕРКВА" по ПЗР на 

с.Храбърско, съгласно 

Заповед № 2355/1966 г. на 

СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер кв.30,  

по ПЗР  на с.Храбърско, 

общ.Божурище, с площ 

100 кв.м., включен по 

регулация в п-л /УПИ/ 

"ЧЕРКВА" ( реална част ) 

отреден за жилищно 

строителство

154.90 X X дарение

Дарени 100 кв.м. без 

кадастрален номер 

включени в п-л /УПИ/ 

"ЧЕРКВА", кв.30, 

с.Храбърско, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

438/17.12.09 г. и Договор 

за прекратяване на 

сопбственост чрез 

дарение на 100 

кв.м.от18.12.09 г.на Храм 

"Св.Вознесение" - 

с.Храбърско, чрез 

председателя Асен 

Кирилов Божилов

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Храм 

"Св.Вознесение" - 

с.Храбърско, чрез 

председателя Асен 

Кирилов Божилов, 100 кв.м. 

без кадастрален номер 

включени в  п-л /УПИ/ 

"ЧЕРКВА", кв.30, 

с.Храбърско, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

445/21.12.09 г.; 

Съсобственици: Храм 

"Св.Вознесение" - 

с.Храбърско, чрез 

председателя Асен 

Кирилов Божилов, НА № 

59, Т. VII, рег.№ 9636, 

д.1172/2008 г.

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X



657 657 / 18.03.2009 г. 657

обл.Софийска, 

общ.Божурище, с.Златуша, 

кв.22, п-л /УПИ/ IX 252 по 

ПЗР на с.Златуша съгласно 

Заповед № АБ - 

118/07.04.1983 г. на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер кв.22,  

по ПЗР  на с.Златуша, 

общ.Божурище, с площ 

7кв.м., включен по 

регулация в п-л /УПИ/ IX 

252 ( реална част ) 

отреден за жилищно 

строителство

10.20 X X продажба

Продадени 7 кв.м. без 

планоснимачен номер 

включени в п-л   /УПИ/ IX 

252, кв.22, с.Златуша, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 79 / 

25.03.09 г. и Договор за 

покупко-продажба от 

02.04.09 г. на Румен 

Митков Георгиев и 

Венцислав Митков 

Георгиев

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Румен Митков 

Георгиев и Венцислав 

Митков Георгиев 7 кв.м. без 

планоснимачен номер,  п-л   

/УПИ/ IX 252, кв.22, 

с.Златуша, 

общ.Божурище,съгласно 

Заповед № РД - 89/03.04.09 

г. ; Наследници на Митко 

Георгиев Панайотов, НА № 

163, Т.XXXVIII, Д.7012/1975 

г. и Договор за делба на 

недвижим имот вписан на 

31.08.79 г.

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

658 658 / 19.03.2009 г. 658

обл.Софийска, 

общ.Божурище, 

с.Гурмазово, кв.5, п-л 

/УПИ/VI 96 по ПЗР на 

с.Гурмазово,съгласно 

Заповед № АБ - 

122/21.05.1980г. на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер кв.5,  

по ПЗР  на с.Гурмазово, 

общ.Божурище, с площ 

3кв.м., включен по 

регулация в п-л УПИ/VI 96 

( реална част ) отреден за 

жилищно строителство

4.40 X X продажба

Продадени 3 кв.м. без 

планоснимачен номер, 

включени в п-л УПИ/VI 96, 

кв.5,с.Гурмазово, 

общ.Божурище,, съгласно 

Заповед № РД - 

78/25.03.09 г. и Договор 

за покупко-продажба от 

31.03.09 г. на Мария 

Иванова Димитрова и 

Ченко Иванов Лулчев 

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Мария 

Иванова Димитрова и Ченко 

Иванов Лулчев, 3 кв.м. без 

планоснимачен номер, 

включени в УПИ/VI 96, 

кв.5,с.Гурмазово, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 86/01.04.09 

г.; Ченко Иванов Лулчев НА 

№ 98, Т.II, Д.685/1987 г.; 

Мария Иванова Димитрова, 

НА № 124, Т.I, Д.260/1987 

г., чрез завещание от Куна 

Георгиева Атанасова

чл.2, ал. 1, т.2 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X

659 659 / 19.03.2009 г. 659

обл.Софийска, 

общ.Божурище, 

гр.Божурище, кв.75, п-л 

/УПИ/ VIII общ.по ПЗР на 

гр.Божурище, съгласно 

Заповед № АБ-22/1984 на 

СОНС и разширение 

Заповед № 233 / 28.05.1990 

г. ЧИ одобрено със Заповед 

№ 66/31.03.1999 г.

Урегулиран поземлен имот 

п-л /УПИ/ VIII общ.,кв.75,по 

ПЗР на гр.Божурище, 

общ.Божурище, с площ 

900 кв.м., отреден за 

жилищно строителство

4 276.80 X X X

АДС № 307/15.01.1990 г. 

на ОбНС - Божурище; 

АДС № 3540/27.06.07 г. 

на Областен Управител 

на Софийска област

X

пар.42 от ПЗР на 

ЗДИ на ЗОС, Във 

връзка с чл.78 от 

ЗДС, чл.108 от 

ППЗДС; Заповед ДИ 

-13/18.02.08 г. на 

Обл.У-л на 

Софийска област, 

отписан в полза на 

Община Божурище

Държавна собственост

660 660 / 27.04.2009 г. 660

обл.Софийска, 

общ.Божурище, с.Хераково, 

кв.1,п-л /УПИ/ VI 166 по ПР 

на с.Хераково, съгласно 

Заповед № О - 352/1970 на 

СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер, кв.1, 

по ПЗР на с.Хераково, 

общ.Божурище, с площ от 

4 кв.м., включен по 

регулация в п-л /УПИ/ VI 

166 ( реална част ) 

отреден за жилищно 

строителство

6.30 X X продажба

Продадени 4 кв.м. без 

планоснимачен номер 

включени в  п-л /УПИ/ VI 

166, кв.1, с.Хераково, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

160/02.06.09 г. и Договор 

за Покупко-продажба от 

04.06.09 г. на Асен 

Чавдаров Асенов

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Асен 

Чавдаров Асенов 4 кв.м.без 

планоснимачен номер, 

включени в п-л /УПИ/ VI 

166, кв.1, с.Хераково, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

166/05.06.09 г.; 

Съсобственици:Асен 

Чавдаров Асенов, НА № 

187, Т.II, Д.№ 590/1979г.

чл.2, ал. 1, т.7 от 

ЗОС ; чл.59 от ЗОС
X



661 661 / 27.04.2009 г. 661

обл.Софийска, 

общ.Божурище, в 

землището на с.Пожарево, 

м.Могила по Плана на 

новообразуваните имоти за 

м.Могила и в землището на 

с.Пожарево, одобрен със 

Заповед № ОА -

220/13.06.2005 г. на 

Областен Управител на 

област Софийска

Новообразуван имот № 

123.190, м."МОГИЛА" , 

землище на с.Пожарево, с 

площ 23 374 кв.м., по 

Плана на 

новообразуваните имоти 

за м.Могила, одобрен със 

заповед № ОА - 220 

/13.06.2005 г. на 

Обл.Управител на 

Софийска Област - не 

застроен от вид друга 

селищна територия, извън 

строителните граници 

58 687.10 X X продажба

Продадени 600 кв.м. 

реална част от имот № 

123.190 по Плана на 

новообразуваните имоти 

м.Могила, с.Пожарево с 

нов номер № 123.277 

съгласно Акт за 

непълноти в одобрен 

кадастрален план  - 

заповед № ТС - 

138/03.06.09 г., съгласно 

Заповед № РД -

180/22.06.09 г. и Договор 

за продажба от 26.06.09 

г. на Цветанка Тодорова.

Отписани и предадени на 

Цветанка Тодорова на 

основание Заповед № РД - 

190/26.06.09 г. 600 кв.м. 

реална част от имот № 

123.190 с нов номер № 

123.277

Решение № 03 / 

01.10.2003 на 

Общинска служба 

по Земеделие и 

Гори гр.Божурище, 

Заповед № ТС - 

55/19.03.09 Г. НА 

Кмета на 

Общ.Божурище

Х

662 662 / 28.04.2009 г. 662

обл. Софийска, община 

Божурище, гр. Божурище 

кв.82, п-л/УПИ/ III 9594,общ по 

ПЗР на гр. Божурище 

съгласно Заповед № АБ-22/ 

1984г на СОНС и Решение 

№ 20/07.06.2002г. на 

ОбСъвет- гр. Божурище

урегулиран поземлен имот 

п-л. /УПИ/ III9594,общ по ПЗР 

на гр. Божурище, общ. 

Божурище, с площ 327м
2, 

отреден за жилищно 

строителство

2 820.30 Х

Отстъпено право на стореж на 

Валентина Костадинова Даулева 

съгласно договор от 21.09.1999г за 

построяване на жилищна сграда. 

Триетажна масивна жилищна 

сграда заедно с правото на строеж 

на "ВАСИЛЕВИ ЕКСПРЕС" ЕООД, 

съгласно н.а. 149, т.VIII, рег.№4801, 

д.1563/2006г.

продажба

Продаден п-л/УПИ/ 

III9584,общ, кв.82, по ПЗР на 

гр. Божурище, съгласно 

Заповед №РД- 

138/26.05.09г. и договор 

за покупко-продажба от 

25.06.09г на "Василеви 

експрес" ЕООД, целия с 

площ 237
м2

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост и 

предаден на "Василеви 

експрес" ЕООД п-л /УПИ/ 

III9594,общ, кв.82, по ПЗР на 

гр. Божурище с площ 237
м2

, 

съгласно Заповед№РД- 

193/26.06.09г Отписани от 

актовите книги за общинска 

собственост 90
м2

 от /УПИ/ 

III9594, общ, кв.82, по ПЗР на 

гр. Божурище, като 

неправилно актувани на 

основание Заповед №РД- 

194/26.06.09г

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС чл.59 от ЗОС
Х

663 663 / 13.05.2009г 663

обл.Софийска, 

общ..Божурище, 

с.Пожарево,кв. 16 п-л./УПИ/ 

XX204 по ПР на с.Пожарево, 

съгласно Заповед № АБ-121 

/ 1980г. На СОНС

поземлен имот без 

кадастрален номер кв.16  

по ПЗР с.Пожарево, 

общ.Божурище с площ 8м
2  

,включен по регулация в п-

л./УПИ/ XX204 (реална 

част) отреден за жилищно 

строителство.

11.70 X X продажба

Продадени 8м
2
 без 

планоснимачен номер 

включени в п-л /УПИ/ 

XX204,кв.16, с. 

Пожарево, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед №РД-

1573/02.06.09г. И договор 

за покупко-продажба от 

24.06.09г.на Ивайла 

Александрова Чаушова

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Ивайла 

Александрова Чаушова 8м
2 

без планоснимачен номер, 

включени в п-л /УПИ/ 

XX204, кв.16, с.Пожарево, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед №РД-189 

/25.06.09г. ; Съсобственици: 

н-ци на Тодора Петринова 

Божилова и Цветанка 

Василева МИхайлова, НА 

№ 19, Т. X, Д.№ 2054/1974 

г.

чл.2, ал1, т.7 от 

ЗОС чл.59 от ЗОС
X



664 664 / 13.05.2009г 664

обл. Софийска, община 

Божурище, с. Златуша кв.25, 

п-л./УПИ/ VII59 по ПЗР на 

с.Златуша съгласно 

Заповед № АБ-118/07.04. 

1983г на СОНС ЧИ 

одобрено със Заповед  № 

513/31.07.1995г. на Кмета на 

Община Божурище

поземлен имот без 

кадастрален номер кв.25 

по ПЗР на с. Златуша, 

общ. Божурище, с площ 

30м2, включен по 

регулация в п-

л./УПИ/VII59, (реална част) 

отреден за жилищно 

строителство

43.80 Х Х продажба

Продадени 30м
2
 без 

планоснимачен номер 

включени в п-л /УПИ/ 

VII59, кв.25, с.Златуша, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед №РД-

158/02.06.09г и договор 

за покупко- продажба от 

03.05.10г. На Магдаленка 

Станимирова Янкова

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Магдаленка 

Станимирова Янкова, 30м
2 

без планоснимачен номер, 

включени в /УПИ/ VII59, 

кв.25, с.Златуша, общ. 

Божурище, съгласно 

Заповед №РД-

106/04.05.10г.; Магдаленка 

Станимирова Янкова - 

договор за доброволна 

делба от 25.04.1997г, 

заверен от нотариус Кирил 

Божков

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС чл.59 от ЗОС
Х

665 665 /29.05.2009г 665

обл. Софийска, 

общ.Божурище, с.Пролеша, 

кв.52, УПИ I304 по ПЗР на с. 

Пролеша, одобрен със 

заповед № О- 650/ 

13.08.1971г, попълване на 

имот пл. №477, одобрено 

със Заповед № О-

16/09.01.73г.

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

74м
2
, кв.52 по ПЗР на с. 

Пролеша, общ. Божурище 

включен по регулация в п-

л УПИ I304 (реална част), 

отреден за жилищно 

строителство

147.40 Х Х продажба

Продадени 74м2 без 

планоснимачен номер 

включени в п-л /УПИ/ 

I304, кв.52, с.Пролеша, 

общ. Божурище, съгласно 

Заповед № РД- 

221/02.07.09г и договор 

за покупко- продажба от 

10.07.09г на Вася 

Павлова Владимирова, 

Бисер Велинов Манчев, 

Юлия Велинова Павлова 

(чрез пълномощник) и 

Лиляна Николова 

Цветкова

Отписани от акотвите книги 

за общенска собственост и 

предаден на Вася Павлова 

Владимирова, Бисер 

Велинов Манчев, Юлия 

Велинова Павлова (чрез 

пълномощник) и Лиляна 

Николова Цветкова 74м
2 

без планоснимачен номер, 

включени п-л/УПИ/ I304, 

кв.52, с.Пролеша, общ. 

Божурище съгласно 

Заповед № РД-

235/14.07.09г. ; 1/2 ид.ч. на 

н-ци на Велин Миладинов 

Манчев- н.а. №90, 

т.XXII,д.№4101/1970г и 1/2 

ид.ч. Лиляна Николова 

Цветкова н.а.№128, т.I

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС чл.59 от ЗОС
Х

666 666/29.05.2009Г 666

обл.Софийска, общ. 

Божурище, м. Горни Соват, 

землището на с.Пролеша, 

Решение №9/22.01.09г на 

ОбСъвет- Божурище имот№ 

022289, масив 22, м. Горни 

Соват по КВС на с.Пролеша

имот №022209 с площ 

37м2, м. Горни Соват по 

КВС на с.Пролеша, 

общ.Божурище граничещ с 

кв. Максим Горки, 

гр.Божурище, начин на 

трайно ползване полски 

път, преобразуван от 

публична в имот частна 

общенска собственос тс

59.90 Х Х X X X

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС Решение №9 

от протокол №1 от 

заседание на 

ОБСъвет гр. 

Божурище, 

проведено на 

22.01.09г 



667 667/17.06.2009г 667

обл. Софийска, 

общ.Божурище, 

гр.Божурище, кв.Максим 

Горки, кв.11, п-л /УПИ/ III54 

по ПЗР на кв.Максим Горки, 

гр.Божурище, съгласно 

Заповед №264/13.07.1988г.

поземлен имот без 

кадастрален номер, кв.11, 

кв.Максим Горки, 

гр.Божурище, с площ 2м2, 

включен по регулацияв п-л 

/УПИ/ III 54 ( реална част ), 

отреден за жилищно 

строителство

15.80 Х Х продажба

Продадени 2м2 без 

планоснимачен номер 

включени в п-р /УПИ/ 

III54, кв.11 кв.М.Горки, 

гр.Божурише, съгласно 

Заповед №РД- 178/ 

19.06.09г и договор за 

покупко- продажба от 

19.06.09г на Иглика 

Иванова Атанасова

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Иглика 

Иванова Атанасова, 2м2 

без планоснимачен 

номер,включени в п-л /УПИ/ 

III54,кв.11, кв.М.Горки, гр. 

Божурище, съгласно 

Заповед №РД-179/22.06.09г 

; Иглика Иванова Атанасова- 

договор от 05.10.2000г. и 

н.а. №106, т.I, д.111/2007г.

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС чл.59 от ЗОС
Х

668 668 / 19.06.2009 г. 668

обл. Софийска, 

общ.Божурище, с.Хераково, 

кв.7, УПИ  I 403, по ПР на с. 

Хераково съгласно Заповед 

№О-352/1970г на СОНС и 

ИПРЗ одобрено с Заповед 

№ ТС-422/30.12.2008г

  част от поземлен имот с 

кадастрален номер №65 

кв.7 по ПЗР на с.Хераково, 

общ.Божурище с площ 

89м2,включен в УПИ I403 

(релна част) отреден за 

жилищно строитество

196.50 X X продажба

Продадени 89м2 пл.№65 

включени в УПИ I403 

,кв.7, с.Хераково, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед №РД-

220/02.07.09г и договор 

за покупко-продажба от 

10.07.09г на Мирослав 

Велинов Дамянов

Отписани от акотовите 

книги за общинска 

собственост и предадени на 

Мирослав Велинов 

Дамянов 89м2 пл.№65 

включени в УПИ I403,кв.7 

с.Хераково, общ.Божурище, 

съгласно Заповед №РД-

234/13.07.09г; 

съсобственици Мирослав 

Велинов Дамянов, н.а.№3, 

т.V, рег.№2566 

д.№821/2001г;н.а. №75, т.I, 

рег.№359, д.№78/2003г.;н.а. 

№140, т.V , рег. №2878, д. 

№952/2004г и н.а. №141, 

т.V,рег№2879, д. 

№954/2004г

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС чл.59 от ЗОС
X



669 669/19.06.2009г 669

обл.Софийска, общ. 

Божурище в землището на 

с.Пожарево ЕКТТЕ 57100, 

м. "Мъртвака по Картата на 

възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници"

имот №032095, по Картата 

на възстановената 

собственост за землището 

на с. Пожарево, м. 

"Мъртвака" с площ 

7,169дка, възстановен в 

реални граници с начин на 

трайно ползване - Пасище, 

мера, десета категория 

при неполивни условия

15.10 Х Х Х

Със Заповед № РД-

195/26.06.09г от имот 

№032095 с площ 

7.169дка м."Мъртвака" по 

КВС с. Пожарево са 

предоставени на 

Общинска служба по 

земеделие- Божурище 

1.386дка от който са част 

от имот №03296 по скица 

проект 

№Ф01663/16.05.09г на н-

ци на Кирил Виденов 

Николов

Отписани от актовите книги 

1.386дка за имот №032095 

по скица проект 

№Ф01663/16.05.09г на н-ци 

на Кирил Виденов Николов, 

чрез Общинска служба по 

земеделие- Божурище На 

основание Заповед  №РД-

316/30.07.2013г на Кмета на 

Община Божурище са 

отписани 1.936дка от имот 

№032095 с площ 5.783дка 

по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Пожарево, м. 

Мъртвака, от които е 

образуван имот №032099 с 

начин на трайно ползване 

пасище,мера, Х категория 

при неполивни условия, 

възстановен в реални 

граници и предаден чрез 

Общинска служба 

Земеделие- гр. Божурище 

по Решение №52 от 

протокол №5/2013-15 от 

заседание на Об Съвет- гр. 

Божурище проведено на 

27.06.2013г, в собственост 

на наследниците на Милуш 

Николов Паунов

Протоколно 

решение №1 от 

18.02.2009г на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал1 от ЗСПЗЗ, чл45г 

от ППЗСПЗЗ

Х

670 670 / 19.06.2009 г. 670

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Пожарево 

ЕКТТЕ 57100 

м."МЪРТВАКА"  по Картата 

на възстановена 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот № 032093, по 

Картата на 

възстановената 

собственост на землището 

на с.Пожарево, 

м."Мъртвака" с площ 1.248 

дка, възстановен в реални 

граници с начин на трайно 

ползване - Пасище , мера, 

десета категория при 

неполивни условия

3.40 X X X

Със Заповед № РД - 

196/26.06.09г. От имот № 

032093 с площ 1.248 дка 

по КВС , с. Пожарево са 

предоставени на 

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище 

0.3496 дка от който са 

част от имот № 03296 по 

скица проект 

Ф01663/16.05.09 г. на н-

ци на Кирил Виденов 

Николов.

Отписани от актовите книги 

0.496 дка.от имот № 032093 

по скоца проект 

Ф01663/16.05.09 г. на н-ци 

на Кирил Виденов Николов, 

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище 

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

671 671 / 19.06.2009 г. 671

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Храбърско 

ЕКТТЕ 77400, м."Колибие" 

по Картата на 

възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот № 048603, по 

Картата на 

възстановената 

собственост на землището 

на с.Храбърско, 

м."Колибие" с площ 3.116 

дка, възстановен в реални 

граници с начин на трайно 

ползване - Нива,  шеста 

категория при неполивни 

условия

176.70 X X X

Със Заповед № РД - 

186/24.06.09г. от имот № 

048603 с площ 3.116 дка 

м."Колибие" по КВС , с. 

Храбъсрко предоставени 

на Общинска служба по 

земеделие  - Божурище 

2.521 дка от който е 

образуван имот № 

048605 по скица проект 

№ Ф04123/01.06.09 г. на 

н-ци на Борис Дамянов 

Янакиев

Отписани от актовите книги 

2.521 дка от имот № 048605 

по скица проект № 

Ф04123/01.06.09 г. на н-ци 

Борис Дамянов Янакиев, 

чрез  Общинска служба по 

земеделие  - Божурище

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



672 672 / 19.06.2009 г. 672

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Пролеша 

ЕКТТЕ 58606 , 

м."село/Селище" по Картата 

на възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот № 040237, по 

Картата на 

възстановената 

собственост на землището 

на с.Пролеша, 

м."Село/Селище" с площ 

0.372 дка, възстановен в 

реални граници с начин на 

трайно ползване - Нива,  

четвърта категория при 

неполивни условия

43.20 X X X

Със Заповед РД 

85/24.06.09 г. от имот № 

040237 с площ 0.372 дка, 

м."Село/Селище" по КВС 

с.Пролеша предоставени 

от Общинска служба по 

земеделие - Божурище 

0.079 дка от който е 

образуван имот № 

040242 по скица проект 

№ Ф02847/15.05.09 г. на 

н-ци на Асен Митов 

Денков.Отписани от 

актовите книги съгласно 

Заповед № РД - 

238/14.07.09 г.0.079 дка 

за имот № 040237 по 

скица проект № 

Ф02847/15.05.09 г. и 

предадени на н-ци на 

Асен Митов Денков, чрез 

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище ; 

Със Заповед РД 

184/24.06.09 г. от имот № 

040237 с площ 0.372 дка, 

м."Село/Селище" по КВС 

с.Пролеша предоставени 

от Общинска служба по 

земеделие - Божурище 

0.080 дка от който е 

образуван имот № 

040243 по скица проект 

№ Ф02848/15.05.09 г. на 

н-ци на Игнат Митов 

Със Заповед РД 85/24.06.09 

г. от имот № 040237 с площ 

0.372 дка, м."Село/Селище" 

по КВС с.Пролеша 

предоставени от Общинска 

служба по земеделие - 

Божурище 0.079 дка от 

който е образуван имот № 

040242 по скица проект № 

Ф02847/15.05.09 г. на н-ци 

на Асен Митов 

Денков.Отписани от 

актовите книги съгласно 

Заповед № РД - 

238/14.07.09 г.0.079 дка за 

имот № 040237 по скица 

проект № Ф02847/15.05.09 

г. и предадени на н-ци на 

Асен Митов Денков, чрез 

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище ; 

Със Заповед РД 

184/24.06.09 г. от имот № 

040237 с площ 0.372 дка, 

м."Село/Селище" по КВС 

с.Пролеша предоставени от 

Общинска служба по 

земеделие - Божурище 

0.080 дка от който е 

образуван имот № 040243 

по скица проект № 

Ф02848/15.05.09 г. на н-ци 

на Игнат Митов 

Денков.Отписани от 

актовите книги съгласно 

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

673 673 / 19.06.2009  г. 673

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Росоман 

ЕКТТЕ 63121 ,  по Картата 

на възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот № 030026, по 

Картата на 

възстановената 

собственост на землището 

на с.Росоман, 

м."Махалата" с площ 6.938 

дка, възстановен в реални 

граници с начин на трайно 

ползване - Пасище, мера, 

осма категория при 

неполивни условия

87.40 X X X

Със заповед № РД - 

187/24.06.09 г. имот № 

030026 с площ 6.938 дка 

м."Махалата" по КВС 

с.Росоман са 

предоставени на 

Общинска служба по 

земеделие - Божурище 

1.285 дка, от който е 

образзуван имот № 

030038 по скица проект 

№ Ф00330/25.05.09 на н-

ци на Борис Костов 

Ленков

Отписани от актовите книги 

съгласно Заповед № РД - 

364/04.11.09 г. 1.285 дка за 

имот № 030038 по скица 

проект № Ф00330/25.05.09 

г. и предадени на на н-ци на 

Борис Костов Ленков, чрез 

Общинска служба по 

земеделие - Божурище

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



674 674 / 25.06.2009 г. 674

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, с.Пожарево, 

кв.28, п-л /УПИ/ IX 482 по ПР 

на с.Пожарево съгласно 

Заповед № АБ - 121/1980 на 

СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер, кв. 28 

по ПЗР на с.Пожарево, 

общ.Божурище с площ 35 

кв.м. включен по 

регулация в п-л /УПИ/ IX 

482 ( реална част ), 

отреден за жилищно 

строителство

77.30 X X продажба

Продадени 35 кв.м. без 

планоснимачен номер 

включени в п-л /УПИ/ IX 

482, кв.28, с.Пожарево, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

211/01.07.09 г. и Договор 

за покупко-продажа от 

09.07.09 г. на Надка 

Петрова Григорова, 

Григор Драгомиров 

Добринов и Лиляна 

Драгомирова Димитрова

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Надка 

Петрова Григорова, Григор 

Драгомиров Добринов и 

Лиляна Драгомирова 

Димитрова, 35 кв.м. без 

планоснимачен номер, 

включени в п-л /УПИ/ IX 

482, кв.28, с.Пожарево, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД 232-10.07.09 

г.; Съсобственици: 1/2 

ид.част на Надка Петрова 

Григорова; 1/4 ид.част на 

Григор Драгомиров 

Добринов, 1/4 ид.част на 

Лиляна Драгомирова 

Димитрова, НА № 154, Т.I, 

Д.№ 232/1994 г. и НА № 69, 

Т.I, РЕГ.№ 343, Д.№ 

62/2009 г.

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС чл.59 от ЗОС
X

675 675 / 25.06.2009 г 675

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, 

с.Гурмазово, кв.27, п-л /УПИ/ 

V 277 по ПЗР на 

с.Гурмазово съгласно 

Заповед № АБ - 

122/21.05.1980 на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер, кв. 27 

по ПЗР на с.Гурмазово, 

общ.Божурище с площ 4 

кв.м ., включен по 

регулация в п-л /УПИ/ V 

277 ( реална част ) 

отреден за жилищно 

строителство

8.80 X X продажба

Продадени 4 кв.м. без 

планоснимачен номер 

включени в п-л /УПИ/ V 

277  кв.27, с.Гурмазово, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

208/30.06.09 г. и Договор 

за покупко-продажа от 

30.09.09 г. на Валентина 

Сотирова Стоянова

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Валентина 

Сотирова Стоянова, 4 кв.м. 

без планоснимачен номер, 

включени в п-л /УПИ/ V 277  

кв.27, с.Гурмазово, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

209/30.06.09 г.; 

Съсобственици: Валентина 

Сотирова Стоянова - НА № 

127, Т.II, Д.579/1993 г.

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС чл.59 от ЗОС
X

676 676 / 14.07.2009 г. 676

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, 

м.Село/селище, землището 

на с.Пролеша, решение № 

43/30.04.09 г. на ОбСъвет 

Божурище; имот № 041165, 

масив 41, м.Село/селище  

по КВС на с.Пролеша

Имот № 041165 с площ 21 

кв.м., м.Село/селище по 

КВС на с.Пролеша, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска, начин на 

трайно ползване полски 

път , преобразуван от 

публична в имот частна 

общинска собственост

36.90 X X продажба

Продаден имот № 041165 

с площ 21 кв.м. с начин 

на трайно ползване 

полски път включени в 

УПИ / XIII041162, кв.62, 

с.Пролеша, 

общ.Божурище, с 

Договор от 22.07.2009 г.и 

заповед № ТС  - 

248/10.09.09 г. на 

Веселина Атанасова 

Петрова и Абу Шарфудин 

Шахид

Отписани от актовите 

книгиза общинска 

собствености предадени на 

Веселина Атанасова 

Петрова и Абу Шарфудин 

Шахид имот № 041165 с 

площ 21 кв.м. с начин на 

трайно ползване полски път 

включени в УПИ / 

XIII041162, кв.62, 

с.Пролеша, общ.Божурище, 

съгласно Заповед № РД - 

460/29.11.09 г.

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС ; Решение № 

43 от протокол № 5 

от заседание на 

ОбСъвет - 

гр.Божурище, 

проведено на 

30.04.09 г.

X



677 677 / 13.07.2009 г. 677

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, 

м.Село/селище, землището 

на с.Пролеша, решение № 

42/30.04.09 г. на ОбСъвет 

Божурище; имот № 041166, 

масив 41, м.Село/селище по 

КВС на с.Пролеша

Имот № 041166 с площ 26 

кв.м., м.Село/селище по 

КВС на с.Пролеша, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска, начин на 

трайно ползване полски 

път , преобразуван от 

публична в имот частна 

общинска собственост

38.90 X X продажба

Продаден имот № 041166 

с площ 26 кв.м.включени 

в УПИ /VI041016, кв.62, 

с.Пролеша, 

общ.Божурище, съгласно 

ПУП - ПРЗ одобрено със 

Заповед № ТС - 

225/10.08.09 г. и Договор 

за покупко-продажба от 

14.09.09 г.на Румяна 

Михайлова Станчева

Отписани от актовите 

книгиза общинска 

собствености предадени на 

Румяна Михайлова 

Станчева имот № 041166 с 

площ 26 кв.м. включени в 

УПИ /VI041016, кв.62, 

с.Пролеша, общ.Божурище, 

съгласно Заповед № РД-

304/16.09.09 г.

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС ; Решение № 

42 от протокол № 5 

от заседание на 

ОбСъвет - 

гр.Божурище, 

проведено на 

30.04.09 г.

X

678 678 / 14.07.2009 г. 678

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, 

гр.Божурище, кв.36 п-л 

/УПИ/ VII622 по ПР на 

гр.Божурище, съгласно 

Заповед № АБ - 22/1984 г. 

на СОНС ЧИ на ПУП - ПРЗ 

одобрен със Заповед № 

49/18.02.2002 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер , кв.36, 

по ПР гр.Божурище, 

общ.Божурище, с площ 38 

кв.м., включен в п-л /УПИ/ 

VII622 ( реална част ), 

отреден за жилищно 

строителство

111.10 X X продажба

Продадени 38 кв.м. 

включени в п-л /УПИ/ 

VII622 , кв.36, по ПР на 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед №РД - 

244/30.07.09 г.и Договор 

за покупко-продажба от 

27.07.09 г. на Елена 

Горбаткова, Емилия 

Георгиева, Людмила 

Гергинова, Никола 

Георгиев и Екатерина 

Стефанова

Отписани от актовите 

книгиза общинска 

собствености предадени на 

Елена Горбаткова, Емилия 

Георгиева, Людмила 

Гергинова, Никола Георгиев 

и Екатерина Стефанова 38 

кв.м. без планоснимачен 

номер включени в  п-л /УПИ/ 

VII622 , кв.36, по ПР на 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД  - 

248/30.07.09 г. 

;Съсобственици: 1/2 ид.част 

на Галина Василева Гигова, 

НА 3, Т.XXXII, Д.5858/68 г.; 

1/2 ид.част на Виктор 

Цветанов Йорданов, НА 

116, Т.II, Д.772/99 г.

чл.2, ал.1, т.7 от 

ЗОС чл.59 от ЗОС
X

679 679 / 14.07.2009 г. 679

Обл.Софийска, 

общ.Божурище, м.Черна 

бара, замлището на 

с.Пролеша,   Решение № 

46/30.04.09 г. на ОбСъвет-

Божурище, имот № 014153, 

масив 14, м.Черна бара, по 

КВС на с.Пролеша,

Имот № 014153 с площ 

280 кв.м., м.Черна бара по 

КВС на с.Пролеша, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска, начин на 

трайно ползване полски 

път, преобразуван от 

публична в имот частна 

собственост

584.60 X X продажба

Продаден имот щ 

0141153 с площ 280 кв.м., 

м.Черна бара по КВС на 

с.Пролеша с начин на 

трайно ползване полски 

път, съгласно Заповед № 

ТС - 11/02.02.10, 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН 

ДОГОВОР ОТ 21.01.2010 

Г. И Договор за Покупко-

продажба от 22.06.2010 

г.на "БОВАЛ СЕРВИЗ" 

ЕООД, представлявано 

от Мартина Симеонова 

Симова

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост и 

предаден на "БОВАЛ 

СЕРВИЗ" ЕООД 

представлявано и 

управялвано от Мартина 

Симеонова Симова 

Владимирова имот № 

0141153 с площ 280 кв.м., 

м.Черна бара по КВС на 

с.Пролеша, общ.Божурище, 

съгласно Заповед № РД - 

156/23.06.10 г.

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС ; Решение № 

46 от протокол № 5 

от заседание на 

ОбСъвет - 

гр.Божурище, 

проведено на 

30.04.09 г.

X



680 680 / 17.07.2009 g. 680

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Гурмазово, 

ЕКТТЕ 18174, м."Реката" ,по 

Картата на възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот № 006056 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Гурмазово, 

м."Реката", с площ 1.000 

дка, възстановен в реални 

граници с начин на трайно 

ползване - Нива, седма 

категория при неполивни 

условия 

35.00 X X X

Със Заповед № РД - 

255/04.08.09 г. от имот № 

006056 с площ от 1.000 

дка м."Реката" по КВС на 

с.Гурмазово са 

предоставени на 

Общинска служба по 

земеделие - Божурище 

0.533 дка от който е 

образуван имот № 

006081 по скица проект 

№ Ф 02933/15.06.09 г. на 

н-ци на Будин Георгиев 

Славков

Отписани от актовите книги, 

съгласно Заповед № РД 

280/25.08.09 г. -0.533 дка за 

имот № 006081 по скица 

проект № Ф02933/15.06.09 

г. на н-ци на Будин Георгиев 

Славков, чрез Общинска 

служба по земеделие - 

Божурище

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

681 681 / 17.07.2009 г. 681

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Росоман, 

ЕКАТТЕ 63121, 

м."Падината" ,по Картата на 

възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот № 024046 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Росоман, 

м."Падината", с площ 

16.101 дка, възстановен в 

реални граници с начин на 

трайно ползване - Пасище, 

мера, десета категория 

при неполивни условия 

55.50 X X X

Със Заповед № РД - 

254/04.08.09г. от имот № 

024046 с площ 16.101 дка 

м."Падината" по КВС , с. 

Росоман предоставени 

на Общинска служба по 

земеделие  - Божурище 

0.951 дка от който е 

образуван имот № 

024049 по скица проект 

№ Ф00331/12.06.09 г. на 

н-ци на Здравко Симов 

Аначков, чрез Общинска 

служба по земеделие - 

Божурище

Отписани от актовите книги 

съгласно Заповед № РД - 

277/21.08.09 г.0.951 дка за 

имот № 024049 по скица 

проект № Ф00331/12.06.09  

г. на н-ци Здравко Симов 

Аначков, чрез  Общинска 

служба по земеделие  - 

Божурище

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

682 682 / 17.07.2009 г. 682

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Хераково, 

ЕКАТТЕ 77246, м."Скала" 

,по Картата на 

възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот № 153063 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Хераково, м."Скала", с 

площ 4.795 дка, 

възстановен в реални 

граници с начин на трайно 

ползване - нива, девета 

категория при неполивни 

условия 

77.20 X X X

Със Заповед № РД - 

256/04.08.09г. от имот № 

153063 с площ 4.795 дка 

м."Скала" по КВС 

,с.Хераково 

предоставени чрез 

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище 

по скица проект № 

Ф03844/12.06.09 г. на н-

ци на Павел Георгиев 

Манолов

Отписани от актовите книги 

съгласно Заповед № РД - 

297/09.09.09 г.имот № 

153063 с площ 4.795 дка по 

скица проект № 

Ф03844/12.06.09  г. на н-ци 

Павел Георгиев Манолов, 

чрез  Общинска служба по 

земеделие  - Божурище

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

683 683 / 17.07.2009 г. 683

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Росоман, 

ЕКАТТЕ 63121, м."Камен 

кладенец" ,по Картата на 

възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот № 019071 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Росоман, м."Камен 

кладенец", с площ 0.405 

дка, възстановен в реални 

граници с начин на трайно 

ползване - ливада, осма 

категория при неполивни 

условия 

10.70 X X X

Със Заповед № РД - 

285/31.08.09г. от имот № 

019071 с площ 0.405 дка 

м."Камен кладенец" по 

КВС ,с.Росоман, 

предоставени чрез 

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище 

0.371 дка от който е 

образуван имот № 

019072 по скица проект 

№ Ф00343/07.07.09 г. на 

н-ци на Цветко Величков 

Колев

Отписани от актовите книги 

съгласно Заповед № РД -

343/22.10.09 г.0.371 дка за 

имот № 019072  по скица 

проект № Ф00343/07.07.09 

г.и предадени на н-ци 

Цветко Величков Колев, 

чрез  Общинска служба по 

земеделие  - Божурище

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



684 684 / 17.07.2009 г. 684

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Росоман, 

ЕКАТТЕ 63121, м."Камен 

кладенец" ,по Картата на 

възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот № 019042 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Росоман, м."Камен 

кладенец", с площ 7.021 

дка, възстановен в реални 

граници с начин на трайно 

ползване - ливада, осма 

категория при неполивни 

условия 

161.50 X X X

Със Заповед № РД - 

285/31.08.09г. от имот № 

019042 с площ 7.021 дка 

м."Камен кладенец" по 

КВС ,с.Росоман, 

предоставени чрез 

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище 

6.588 дка от който е 

образуван имот № 

019072 по скица проект 

№ Ф00343/07.07.09 г. на 

н-ци на Цветко Величков 

Колев

Отписани от актовите книги 

съгласно Заповед № РД -

342/22.10.09 г.6.588 дка за 

имот № 019042  по скица 

проект № Ф00343/07.07.09 

г.и предадени на н-ци 

Цветко Величков Колев, 

чрез  Общинска служба по 

земеделие  - Божурище

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

685 685 / 27.07.2009 г. 685

обл.Софийска, 

общ.Божурище, землище на 

с.Храбърско, имот № 

000191, м.Колешанови 

пояти по КВС на 

с.Храбърско 

Имот № 081603 в 

землището на 

м.Колешанови пояти, 

с.Храбърско, с площ 0.213 

дка, начин на трайно 

ползване - храсти; 

категория на земята при 

неполивни условия- 

четвърта

20.60 X X продажба

Продадени 140 кв.м. от 

имот № 081603 ( храсти ) 

с площ 213 кв.м. от който: 

9 кв.м. е включен в УПИ 

VIII081023, 25 кв.м. е 

включен в УПИ IX 081023, 

37 кв.м. е включен в УПИ 

X 081023, 36 кв.м. е 

включен в УПИ XI081023 

и 33 кв.м. е включен в 

УПИ XII 081023, кв.2, м. 

Лозище, с.Храбърско, 

общ.Божурище, съгласно 

одобрено ЧИ ПУП - ПР 

одобрено със Заповед № 

ТС - 4/03.02.2011 г. и 

Договори за покупко-

продажба от 22.03.2011 г. 

на Стоян Михайлов 

Димитров и Петко Колев 

Петков

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предаден на Стоян 

Михайлов Димитров и 

Петко Колев Петков 140 

кв.м. от имот № 081603 ( 

храсти ) с площ 213 кв.м. от 

които: 9 кв.м.е включен в 

УПИ VIII 081023, 25 кв.м. е 

включен в УПИ IX 081023, 

37 кв.м. е включен в УПИ X 

081023, 36 кв.м. е включен 

в УПИ XI 081023  и 33 кв.м. 

е включен в УПИ XII 081023, 

кв.2, м.Лозище, 

с.Храбърско, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

70/29.03.2011 г.

чл.25, ал.1 от 

ЗСПЗЗ; Решение № 

68 от протокол № 7 

от заседание на 

ОбСъвет - 

гр.Божурище, 

проведено на 

18.06.2009 г.; АПОС 

№ 3/07.07.2009 г

686 686 / 17.07.2009 г. 686

обл.Софийска, 

общ.Божурище, с.Пролеша, 

кв.14, УПИ V 98 по ПЗР на 

с.Пролеша, одобрен със 

Заповед № О-

650/13.08.1971 г.; ЧИ на 

ПУП ( ПРЗ ) одобрено със 

Заповед № ТС -124/16.11.05 

г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

32 кв.м., кв.14 по ПЗР на 

с.Пролеша, 

общ.Божурище, включен 

по регулация в п-л /УПИ/ V 

98 ( реална част), отреден 

за жилищно строителство

75.42 X X продажба

Продадени 32 кв.м. без 

планоснимачен номер, 

включени в п-л /УПИ/ V 

97, кв.14, с.Пролеша, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

252/03.08.09 г. и Договор 

за покупко-продажба от 

07.08.09 г. на Абу 

Шарфудин Шахид

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Абу 

Шарфудин Шахид 32 кв.м. 

без планоснимачен номер, 

включени в п-л /УПИ/ V 97, 

кв.14, с.Пролеша, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

269/10.08.09 г. ; 

Съсобственици: Абу 

Шарфудин Шахид - НА № 

51, Т.IV, РЕГ.№ 2455, Д.№ 

664/2003 г. и НА № 114, 

т.IV, РЕГ.№ 2697, Д.№ 

244/1996 г.

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X



687 687 / 11.08.2009 г. 687

обл.Софийска, 

общ.Божурище, м.Горни 

соват, землището на 

с.Пролеша, Решение № 

45/30.04.09 г. на ОбСъвет  - 

Божурище, имот № 000263, 

м.Горни Соват по КВС на 

с.Пролеша

Имот № 000263 с площ 

0.074 дка, м.Горни соват 

по КВС на с.Пролеша, 

общ.Божурище, об. 

Софийска, начин на 

трайно ползване полски 

път, преобразуван от 

публична в имот частна 

общинска собственост

154.50 X X продажба

Продаден имот № 000263 

( полски път ) с площ 74 

кв.м. от които 1 кв.м. е 

включен в УПИ X 35 и 73 

кв.м. в УПИ 

XIII044005,263, кв.3, 

кв.Максим Горки, 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, съгласно 

одобрено ЧИ ПУП - ПР 

одобрено със Заповед № 

ТС - 215/08.12.2010 г. и 

Договор за Покупко-

продажба от 11.01.2011 

г.на Костадинка 

Никифорова Узунова и 

Свилен Никифоров 

Петров

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост и 

предаден на  Костадинка 

Никифорова Узунова и 

Свилен Никифоров Петров 

имот № 000263 ( полски път 

) с площ 74 кв.м. от които 1 

кв.м. е включен в УПИ X 35 

и 73 кв.м. в УПИ 

XIII044005,263, кв.3, 

кв.Максим Горки, 

гр.Божурище, 

общ.Божурище,съгласно 

Заповед № РД - 

4/12.01.2011 г.

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; Решение № 45 

от протокол № 5 от 

заседание на 

ОбСъвет - 

гр.Божурище, 

проведено на 

30.04.09 г.

X

688 688 /11.08.2009 г 688

обл.Софийска, 

общ.Божурище, м.Горни 

соват, землището на 

с.Пролеша, Решение № 

45/30.04.09 г. на ОбСъвет  - 

Божурище, имот № 000262, 

м.Горни Соват по КВС на 

с.Пролеша

Имот № 000262 с площ 

0.063 дка, м.Горни соват 

по КВС на с.Пролеша, 

общ.Божурище, об. 

Софийска, начин на 

трайно ползване полски 

път, преобразуван от 

публична в имот частна 

общинска собственост

131.50 X X продажба

Продаден имот № 000262 

( полски път ) с площ 63 

кв.м. от които 1.8 кв.м. е 

включен в УПИ X 35 и 

61.20 кв.м. в УПИ 

XIII044005,263,262 кв.3, 

кв.Максим Горки, 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, съгласно 

одобрено ЧИ ПУП - ПР 

одобрено със Заповед № 

ТС - 215/08.12.2010 г. и 

Договор за Покупко-

продажба от 11.01.2011 

г.на Костадинка 

Никифорова Узунова и 

Свилен Никифоров 

Петров

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост и 

предаден на  Костадинка 

Никифорова Узунова и 

Свилен Никифоров Петров 

имот № 000262 ( полски път 

) с площ 63 кв.м. от които 

1.8 кв.м. е включен в УПИ X 

35 и 61.20 кв.м. в УПИ 

XIII044005,263,262 кв.3, 

кв.Максим Горки, 

гр.Божурище, 

общ.Божурище,съгласно 

Заповед № РД - 

5/12.01.2011 г.

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; Решение № 45 

от протокол № 5 от 

заседание на 

ОбСъвет - 

гр.Божурище, 

проведено на 

30.04.09 г.

X

689 689 / 11.08.2009 г. 689

обл.Софийска, 

общ.Божурище, с.Делян, 

кв.14 /УПИ/ I 45, по ПЗР на 

с.Пролеша, одобрен със 

Заповед № АБ-240/1983 г.; 

ЧИ на ПУП ( ПРЗ) одобрено 

със Заповед № ТС-

124/16.11.05 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

20 кв.м. , кв.14, по ПЗР на 

с.Делян, общ.Божурище, 

включен по регулация в шп-

л /УПИ/ I 45 ( реална част ) 

отреден за жилищно 

строителство

45.60 X X продажба

Продаднеи 20 кв.м. без 

кадастрален номер 

включени е п-л /УПИ/ I 45 

, кв.14, с.Делян, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

274/19.08.09 г. и Договор 

за Покупко-продажба от 

04.09.09 г. на Стоян 

Стефанов Стоянов и 

Анелия Стоянова Савова

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Стоян 

Стефанов Стоянов и 

Анелия Стоянова Савова 20 

кв.м. без кадастрален 

номер, включени в п-л /УПИ/ 

I 45 , кв.14, с.Делян, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД-296/07.09.09 

г. 

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС и чл.59 от ЗОС
X

690 690 / 11.08.2009 г.. 690

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Росоман, 

ЕКАТТЕ 63121, м."Камен 

кладенец" ,по Картата на 

възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот № 019052 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Росоман, м."Камен 

кладенец", с площ 0.241 

дка, възстановен в реални 

граници с начин на трайно 

ползване - ливада, осма 

категория при неполивни 

условия 

6.40 X X X

Със Заповед № РД - 

285/31.08.09г. от имот № 

019052 с площ 0.241 дка 

м."Камен кладенец" по 

КВС ,с.Росоман, 

предоставени чрез 

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище 

0.023 дка от който е 

образуван имот № 

019072 по скица проект 

№ Ф00343/07.07.09 г. на 

н-ци на Цветко Величков 

Колев

Отписани от актовите книги 

съгласно Заповед № РД -

343/22.10.09 г.0.023 дка за 

имот № 019072  по скица 

проект № Ф00343/07.07.09 

г.и предадени на н-ци 

Цветко Величков Колев, 

чрез  Общинска служба по 

земеделие  - Божурище

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



691 691 / 12.08.2009 г. 691

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Златуша, 

ЕКАТТЕ 31187, м."Могилка" 

,по Картата на 

възстановената 

собственост, възстановен с 

план за земеразделяне

Имот № 078039 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Златуша, м."Могилка", 

с площ 10.027 дка, 

възстановен  с план за 

земеразделяне с начин на 

трайно ползване - нива, 

осма категория при 

неполивни условия 

315.90 X X X

Със Заповед № РД - 

341/22.10.09г. от имот № 

078039 с площ 10.027 дка 

м."Могилка" по КВС 

,с.Златуша 3.000 дка, са 

предоставени чрез 

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище 

от който е образуван 

имот № 078055 с площ 

3.000 дка, по скица 

проект № 

Ф00511/22.06.09 г. на н-

ци на Григоринка 

Григорова Рангелова

Отписани от актовите книги 

съгласно Заповед № РД -

374/10.11.09 г. 3.000 дка за 

имот №078055  по скица 

проект № Ф00511/22.06.09 

г.и предадени на н-ци 

Григоринка Григорова 

Рангелова, чрез  Общинска 

служба по земеделие  - 

Божурище

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

692 692/12.08.2009г. 692

обл. Софийска, общ. 

Божурище, м. Песоко, 

землището на с. Пролеша, 

Решение №44/30.04.09г на 

Об Съвет-Божурище имот 

№000264, м.Песоко по КВС 

на с.Пролеша

имот №000264 с площ 

0.011дка, м.Песоко по КВС 

на с.Пролеша, 

общ.Божурище, обл. 

Софийска, начин на 

трайно ползване полски 

път, преобразуван от 

публична в имот частна 

собственост

23.00 Х Х Х

Продаден имот №000264 

полски път имот частна 

общинска собственост с 

площ 11м2 по КВС на 

с.Пролеша, Песоко, 

включен в 

УПИIV041156,кв.66,с.Про

леша, общ.Божурище, 

съгласно Заповед №ТС-

221/24.07.09г и договор 

за покупко-продажба от 

06.10.09г на Огнян 

Борисов Ангелков и 

Младен Николов 

Младенов

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост и 

предаден на Огнян Борисов 

Ангелков и Младен Николов 

Младенов имот №000264 

полски път имот частна 

собственост с площ 11м2, 

по КВС на с.Пролеша, 

Песоко, включен в 

УПИIV041156, кв.66, 

с.Пролеша, общ. 

Божурище, съгласно 

Заповед №РД-

327/08.10.09г.

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС Решение №44 

от протокол №5 от 

заседание на 

ОБСъвет гр. 

Божурище, 

проведено на 

30.04.09г. 

Х

693 693/12.08.2009г. 693

обл.Софийска, гр. 

Божурище, кв.Девети 

септември, кв.6, п-л /УПИ/ 

II20 по ПЗР на кв. Девети 

септември, одобрен със 

Заповед №349/23.11.1987г,

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

3м2,кв.6 по ПЗР на кв. 

Девети септември, гр. 

Божурище включен по 

регулация в п-л /УПИ/ II20 

(реална част), отреден за 

жилищно строителство

23.70 Х Х Х

Продадени 3м2 без 

кадастрален номер 

включени в п-л 

/УПИ/II20,кв.6, кв."9ти 

септември", 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед №РД-

275/1908.09г и договор за 

покупко-продажба от 

24.08.09г на Богомил 

Милушев Вангелов и 

Славчо Костадинов 

Вангелов

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Богомил 

Милушев Вангелов и 

Славчо Костадинов 

Вангелов 3м2 без 

кадастрален номер, 

включени п-л /УПИ/ II20, 

кв.6, кв."9ти септември", 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед №РД-

278/24.08.09г.; 2/3 ид.ч. на 

Богомил Милушев Вангелов 

съгласно н.а. №88 т.I, 

рег.№587, д.№89/2002г и 

н.а. №326, т.II, д.№663/1986 

1/3 ид.ч на Славчо 

Костадинов Вангелов 

съгласно н.а. №68, т.III, 

д.№289/1978г

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС ЧЛ.59 от ЗОС
X

694 694 / 12.08.2009 г. 694

обл.Софийска, Община 

Божурище, с.Пролеша, 

кв.36, п-л /УПИ/ XIII414 по 

ПЗР на с.Пролеша одобрен 

със Заповед № О-650/1971 

на СОНС

Урегулиран поземлен имот 

п-л /УПИ/ XIII414, кв.36, по 

ПЗР на с.Пролеша, 

отреден за жилищно 

строителство

1 231.90 X

Отстъпено право на стореж на 

Станка Никифорова Янева, договор 

от 12.04.1985 г.

Продажба

Продаден п-л /УПИ/ 

XIII414, кв.36, по ПЗР на 

с.Пролеша, община 

Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

283/25.08.09 г. и Договор 

за покупко-продажба от 

01.09.09 г. на  Станка 

Никифорова Янева, 

целия с площ 590 кв.м.

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост и 

предаден на  Станка 

Никифорова Янева п-л 

/УПИ/ XIII414, кв.36, по ПЗР 

на с.Пролеша, община 

Божурище с площ 590 кв.м., 

съгласно Заповед № РД - 

292/02.09.09 г.

пар.42 от ПЗР на 

ЗДИ на ЗОС, чл.2, 

ал.1, т.2 от ЗОС

X



695 695 / 13.08.2009 г. 695

обл.Софийска, Община 

Божурище, с.Храбърско, 

кв.28,п-л /УПИ/ III447 по ПЗР 

на с.Храбърско, одобрен 

със Заповед № 2355/1966 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

16 кв.м., кв.28 по ПЗР на 

с.Храбърско, 

общ.Божурище включен по 

регулация п-л /УПИ/ III447 

по ПЗР на с.Храбърско, 

община Божурище, 

отреден за жилищно 

строителство

24.50 X X X X X
чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

696 696 / 21.08.2009 г. 696

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Росоман, 

ЕКАТТЕ 63121, 

м."Крумушин",по Картата на 

възстановената 

собственост, възстановен с 

план за земеразделяне

Имот № 094001 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Росоман, 

м."Крумушин", с площ 

4.100 дка, възстановен  с 

план за земеразделяне с 

начин на трайно ползване - 

нива, осма категория при 

неполивни условия 

129.20 X X X

Със Заповед № РД - 

294/02.09.09г. от имот № 

094001 с площ 4.100 дка 

м."Крумушин" по КВС 

,с.Росоман е  

предоставен на 

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище 

по скица проект № 

Ф00340/22.06.09 г. на н-

ци на Димитър Христов 

Цонковски

Отписани от актовите книги 

съгласно Заповед № РД -

348/22.10.09 г. имот  № 

094001 с площ 4.100 дка по 

скица проект № 

Ф00340/22.06.09 г. и 

предаден на н-ци на 

Димитър Христов 

Цонковски чрез  Общинска 

служба по земеделие  - 

Божурище

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

697 697 / 21.08.2009 г. 697

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Росоман, 

ЕКАТТЕ 63121, 

м."Стражата",по Картата на 

възстановената 

собственост, възстановен с 

план за земеразделяне

Имот № 097018 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Росоман, 

м."Стражата", с площ 

4.000 дка, възстановен  с 

план за земеразделяне с 

начин на трайно ползване - 

нива, девета категория 

при неполивни условия 

82.80 X X X

Със Заповед № РД - 

294/02.09.09г. от имот № 

097018 с площ 4.000 дка 

м."Стражата" по КВС 

,с.Росоман е  

предоставен на 

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище 

по скица проект № 

Ф00338/22.06.09 г. на н-

ци на Димитър Христов 

Цонковски

Отписани от актовите книги 

съгласно Заповед № РД -

347/22.10.09 г. имот  № 

097018 с площ 4.000 дка по 

скица проект № 

Ф00338/22.06.09 г. и 

предаден на н-ци на 

Димитър Христов 

Цонковски чрез  Общинска 

служба по земеделие  - 

Божурище

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

698 698 / 21.08.2009 г. 698

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Росоман, 

ЕКАТТЕ 63121, м."Герен",по 

Картата на възстановената 

собственост, възстановен с 

план за земеразделяне

Имот № 100006 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Росоман, м."Герен", с 

площ 33.915 дка, 

възстановен  с план за 

земеразделяне с начин на 

трайно ползване - нива, 

осма категория при 

неполивни условия 

1 068.30 X X X

Със Заповед № РД - 

294/02.09.09г. от имот 

№100006 с площ 33.915 

дка м."Герен" по КВС 

,с.Росоман е  

предоставен на 

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище 

по скица проект № 

Ф00337/22.06.09 г. на н-

ци на Димитър Христов 

Цонковски

Отписани от актовите книги 

съгласно Заповед № РД -

345/22.10.09 г. имот  № 

100006 с площ 33.915 дка 

по скица проект № 

Ф00337/22.06.09 г. и 

предаден на н-ци на 

Димитър Христов 

Цонковски чрез  Общинска 

служба по земеделие  - 

Божурище

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

699 699 / 21.08.2009 г. 699

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Росоман, 

ЕКАТТЕ 63121, м."Шута 

Могила",по Картата на 

възстановената 

собственост, възстановен с 

план за земеразделяне

Имот № 088008 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Росоман, м."Шута 

Могила", с площ 3.006 дка, 

възстановен  с план за 

земеразделяне с начин на 

трайно ползване - нива, 

осма категория при 

неполивни условия 

94.70 X X X

Със Заповед № РД - 

294/02.09.09г. от имот 

№088008 с площ 3.006 

дка м."Шута Могила" по 

КВС ,с.Росоман е  

предоставен на 

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище 

по скица проект № 

Ф00339/22.06.09 г. на н-

ци на Димитър Христов 

Цонковски

Отписани от актовите книги 

съгласно Заповед № РД -

346/22.10.09 г. имот  № 

088008 с площ 3.006 дка по 

скица проект № 

Ф00339/22.06.09 г. и 

предаден на н-ци на 

Димитър Христов 

Цонковски чрез  Общинска 

служба по земеделие  - 

Божурище

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



700 700 / 28.08.2009 г. 700

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Мала 

Раковица, ЕКАТТЕ 46259, 

м."Вучкова Падина",по 

Картата на възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот №007082 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Мала Раковица, 

м."Вучкова Падина", с 

площ 26.546 дка, 

възстановен в реални 

граници с начин на трайно 

ползване - пасище, мера, 

десета категория при 

неполивни условия 

71.70 X X X

Със Заповед № РД - 

354/23.10.09г. от имот 

№007082 с площ 26.564 

дка м."Вучкова Падина" 

по КВС ,с.Мала Раковица 

са предоставени на 

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище 

0.830 дка от който е 

образуван имот № 

007101 с площ 0.830 дка - 

пасище, мера, по скица 

проект № 

Ф00354/17.08.09 г. на н-

ци на Станислав 

Панайотов Ангелков

Отписани от актовите книги 

съгласно Заповед № РД -

375/10.11.09 г. - 0.830 дка 

от имот № 007082 за имот 

№ 007101, по скица проект 

№ Ф00354/17.08.09 г. на н-

ци на Станислав Панайотов 

Ангелков чрез  Общинска 

служба по земеделие  - 

Божурище

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

701 701 / 28.08.2009 г. 701

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Мала 

Раковица, ЕКАТТЕ 46259, 

м."Лечевица",по Картата на 

възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот №005209 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Мала Раковица, 

м."Лечевица, с площ 6.775 

дка, възстановен в реални 

граници с начин на трайно 

ползване - пасище, мера, 

десета категория при 

неполивни условия 

18.30 X X X

Със Заповед № РД - 

354/23.10.09г. от имот 

№005209 с площ 6.775 

дка м."Лечевица" по КВС 

,с.Мала Раковица са 

предоставени на 

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище 

0.169 дка от който е 

образуван имот № 

005221 с площ 0.169 дка - 

пасище, мера, по скица 

проект № 

Ф00355/17.08.09 г. на н-

ци на Станислав 

Панайотов Ангелков

Отписани от актовите книги 

съгласно Заповед № РД -

376/10.11.09 г. -0.169 дка от 

имот № 005209 за имот № 

005221, по скица проект № 

Ф00355/17.08.09 г. на н-ци 

на Станислав Панайотов 

Ангелков чрез  Общинска 

служба по земеделие  - 

Божурище

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

702 702 / 28.08.2009 г. 702

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Мала 

Раковица, ЕКАТТЕ 46259, 

м."Вучкова Падина",по 

Картата на възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот №007087 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Мала Раковица, 

м."Вучкова Падина, с площ 

22.175 дка, възстановен в 

реални граници с начин на 

трайно ползване - пасище, 

мера, десета категория 

при неполивни условия 

66.50 X X X

Със Заповед № РД - 

353/23.10.09г. от имот 

№007087 с площ 22.175 

дка м."Вучкова Падина" 

по КВС ,с.Мала Раковица 

са предоставени на 

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище 

0.998 дка от който е 

образуван имот № 

007093 с площ 0.998 дка - 

пасище, мера, по скица 

проект № 

Ф00350/14.08.09 г. на н-

ци на Станислав 

Панайотов Ангелков

Отписани от актовите книги 

съгласно Заповед № РД -

377/10.11.09 г. - 0.998 дка 

от имот № 007087 за имот 

№ 007093, по скица проект 

№ Ф00350/14.05.09 г. на н-

ци на Станислав Панайотов 

Ангелков чрез  Общинска 

служба по земеделие  - 

Божурище

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

703 703 / 02.09.2009г. 703

обл.Софийска, 

общ.Божурище, м.Прогона, 

землището на с.Хераково, 

Решение  №79/06.08.09г на 

Об Съвет-Божурище имот 

№012206, масив 12, 

м.Прогона по КВС на 

с.Хераково

имот №012206 с площ 

1.098дка, м.Прогона по 

КВС на с.Хераково, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска, начин на 

трайно ползване полски 

път,преобразуван от 

публична в имот частна 

общинска собственост

127.50 X X X X X

чл.2, ал 1, т.2 от 

ЗОС Решение №79 

от протокол №9 от 

заседание на 

ОбСъвет-

гр.Божурище, 

проведено на 

06.08.09г  

X



704 704 / 02.09.2009г 704

обл.Софийска, 

общ.Божурище, м. Прогона, 

землището на с. 

Хераково,Решение 

№79/06.08.09г на Об Съвет-

Божурище имот №012250, 

масив12, м. Прогона по КВС 

на с.Хераково 

имот №012250 с площ 

0.933дка , м Прогона по 

КВС на с.Хераково, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска, начин на 

трайно ползване полски 

път, преобразуван от 

публична в имот частна 

общинска собственост

108.30 X X X X X

чл.2, ал 1, т.2 от 

ЗОС Решение №79 

от протокол №9 от 

заседание на 

ОбСъвет-

гр.Божурище, 

проведено на 

06.08.09г  

X

705 705 / 08.09.2009г 705

обл. Софийска, общ. 

Божурище, с. Златуша кв.10, 

п-л /УПИ/ VII35,36 по ПЗР на 

с. Златуша съгласно 

Заповед № АБ-118 / 

07.04.1980г на СОНС 

Нанасяне на вярна имотна 

границаодобрено със 

Заповед  №754/ 15.11.1994г 

на Кмета на Община 

Божурище 

поземлен имот без 

кадастрален номер кв.10 

по ПЗР на с. Златуша, 

общ.Божурище с площ 

54м
2
, включен по 

регулация в п-

л/УПИ/VII35,36, (реална 

част) отреден за жилищно 

строителство

82,70 X X Продажба

Продадени 54м
2
 без 

кадастрален номер 

включени в п-л /УПИ/ 

VII35,36, кв.10 с. Златуша, 

общ. Божурище, съгласно 

Заповед  №РД-

330/09.10.09г и договор 

за покупко-продажба 

от19.11.09г на Иван 

Тасков, Антония 

Христова, Александър 

Тасков и Людмила 

Таскова

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Иван Тасков, 

Антония Христова, 

Александър Тасков и 

Людмила Таскова 54м
2
 без 

кадасстриален номер 

включени в п-л /УПИ/ VII35,36, 

кв. 10, с. Златуша, общ. 

Божурище, съгласно 

Заповед  №РД-

390/20.11.09г

чл.2, ал.1, т2 от 

ЗОС чл.59 от ЗОС
X

706 706 / 08.09.2009 г. 706

обл. Софийска, общ. 

Божурище, м.Долни Соват, 

землището на с. Пролеша, 

Решение № 67/18.06.09 г. на 

ОбСъвет - Божурище, имот 

№ 020093, м.Долни Соват 

по КВС на с.Пролеша

имот № 020093 с площ 

0.133, м.Долни Соват по 

КВС на с.Пролеша, 

общ.Божурище, начин на 

трайно ползване полски 

път, преобразуван от 

публична в имот частна 

общинска собственост

277.70 X X Продажба

На основание Заповед № 

ТС - 66/30.08.2011 г. на 

Кмета на Община 

Божурище, за 

одобряване на ЧИ - ПУП 

ПРЗ в обхват 

урегулирани поземлени и 

моти /УПИ/ XVI 108 и 

/УПИ/ XXIII 108, кв.14 по 

плана на кв.Максим 

Горки, гр.Божурище и 

имот № 020093, м.Долни 

Соват по КВС на 

с.Пролеша, 

общ.Божурище, частна 

общинска собственост с 

начин на трайно ползване 

- полски път и във връзка 

с чл. 15, ал.5, и чл.17, 

ал.5 от ЗУТ и чл.34, ал.1 

и ал.6 от НПУРОИ на 

Община Божурище и с 

Договор за покупко-

продажба от 02.11.2001г. 

продадени 123 кв.м. на 

Николай Миланов 

Василев, включени към 

нови УПИ XVI 108 и УПИ 

XXIII108, кв.14, кв.Максим 

Горки, гр.Божурище

На основание Заповед № 

РД - 408/21.12.2011 г. на 

Кмета на Община 

Божурище е отписан имот 

№ 020093, м. Долни Соват 

по КВС на с.Пролеша.; - 123 

кв.м. от имота към се 

придават към нови УПИ XVI 

108 и УПИ XXIII 108, кв.14, 

кв.Максим Горки, гр. 

Божурище, общ.Божурище, 

съответно с площи 558 

кв.м. и 550 кв.м. и са 

собственост на Николай 

Миланов Василев; - 10 кв.м. 

остават в улица с ОК, ОК, 9 

а, 9 б и на основание чл.56, 

ал.2 от закона за Общинска 

СОбственост за улиците не 

се съставят актове за 

общинкса собственост

чл.2, ал.1, т2 от 

ЗОС ; Решение № 

67/18.06.09 г. на 

ОбСъвет - 

Божурище, 

проведено на 

18.06.09 г.

X



707 707 / 08.09.2009 г. 707

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Златуша, 

ЕКАТТЕ 31187, 

м."Виновград",по Картата на 

възстановената 

собственост, възстановен с 

план за земеразделяне

Имот № 059001 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Златуша, 

м."Виновград", с площ 

6.366 дка, възстановен  с 

план за земеразделяне с 

начин на трайно ползване - 

нива, осма категория при 

неполивни условия 

166.90 X X Продажба

Със Заповед № РД - 

341/22.10.09г. от имот 

№059001 с площ 6.366 

дка м."Виновград" по КВС 

с.Златуша  4.400 дка са  

предоставени на 

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище 

от който е образуван 

имот № 059035 с площ 

4.400 дка, по скица 

проект № 

Ф00510/22.06.09 г. на н-

ци на Григоринка 

Григорова Рангелова

Отписани от актовите книги 

съгласно Заповед № РД -

373/10.11.09 г.4.400 дка за  

имот  № 059035 по скица 

проект № Ф00511/22.06.09 

г. и предаден на н-ци на 

Григоринка Григорова 

Рангелова чрез  Общинска 

служба по земеделие  - 

Божурище

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

708 708 / 08.09.2009 г. 708

обл.Софийска, общ. 

Божурище, с.Храбърско, 

между кв.14 и кв.18 по ПЗР 

на с.Храбърско, одобрен 

със Заповед №2355/1966 г., 

ЧИ на ПУП-ПРЗ одобрено 

със Заповед № ТС - 

359/10.10.2008 г. на Кмета 

на Община Божурище

Поземлен имот с площ 109 

кв.м. между кв.14 и кв.18 

по ПЗР на с.Храбърско, 

общ.Божурище, част от 

имот № 184 отреден за 

улица и заключен между 

УПИ XIV 184 и имот № 

185, включен в УПИ IV 

училище, преобразуван от 

публична в имот частна 

общинска собственост

166.90 X X продажба

Продадени 109 кв.м. 

между кв.14 и кв.15 по 

ПЗР на с.Храбърско, 

общ.Божурище, част от 

имот № 184 отреден за 

улица и заключен между 

УПИ XIV 184 и имот № 

185 включен в УПИ IV 

училище, съгласно 

Заповед № ТС - 

51/07.04.10 г. и договор 

за Покупко-продажба от 

19.05.10 г. н-ци на 

Михаил Георгиев 

Михайлов

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на н-ци на  

Михаил Георгиев Михайлов 

109 кв.м. между кв.14 и 

кв.15 по пЗР на 

с.Храбърско, 

общ.Божурище, част от 

имот № 184 отреден за 

улица и заключен между 

УПИ XIV 184 и имот № 185, 

включен в УПИ IV училище, 

съгласно заповед № РД - 

137/26.05.10 г.

чл.2, ал.1, т2 от 

ЗОС ; Решение №19 

от Протокол № 2. на 

ОбСъвет - 

Божурище, 

проведено на 

19.02.09 г.

X

709 709 / 23.10.2009 г. 709

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Росоман , 

ЕКАТТЕ 63121, 

м."Раковички рид",по 

Картата на възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот №042001 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Росоман , 

м."с.Раковички рид ", с 

площ17.407 дка, 

възстановен  в реални 

граници с начин на трайно 

ползване - пасище с 

храсти, осма категория 

при неполивни условия 

219.30 X X продажба

Със Заповед № РД - 

366/06.11.09г. от имот 

№042001 с площ 17.407 

дка м."Раковички рид" по 

КВС ,с.Росоман са  

предоставен на 

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище 

2.390 дка от който е 

образуван имот № 

042003 по скица проект 

№ Ф00363/07.09.09 г. на 

н-ци на Игнат Колев 

Спасов

Отписани от актовите книги 

съгласно Заповед № РД -

401/24.11.09 г.2.390 дка от 

имот  № 042001 за имот № 

042003 по скица проект № 

Ф00363/07.09.09 г. и 

предаден на н-ци на Игнат 

Колев Спасов чрез  

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

710 710 / 23.10.2009 г. 710

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Мала 

Раковица , ЕКАТТЕ 46259, 

м."Кокърженица",по Картата 

на възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот №003079 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Мала Раковица , 

м."с.Кокърженица ", с 

площ 6.334 дка, 

възстановен  в реални 

граници с начин на трайно 

ползване - ливада, шеста 

категория при неполивни 

условия 

239.40 X X продажба

Със Заповед № РД - 

369/06.11.09г. от имот 

№003079 с площ 6.334 

дка м."Кокърженица" по 

КВС ,с.Мала Раковица, са  

предоставен на 

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище 

0.399 дка от който е 

образуван имот № 

003080 по скица проект 

№ Ф00362/07.09.09 г. на 

н-ци на Игнат Колев 

Спасов

Отписани от актовите книги 

съгласно Заповед № РД -

397/24.11.09 г. 0.399 дка от 

имот  № 003079 за имот № 

003080 по скица проект № 

Ф00362/07.09.09 г. и 

предаден на н-ци на Игнат 

Колев Спасов чрез  

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



711 711 / 23.10.2009 г. 711

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Мала 

Раковица , ЕКАТТЕ 46259, 

м."Градище",по Картата на 

възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот № 006044 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Мала Раковица , 

м."Градище ", с площ 

1.910 дка, възстановен  в 

реални граници с начин на 

трайно ползване - 

изоставена нива, десета 

категория при неполивни 

условия 

21.50 X X продажба

Със Заповед № РД - 

368/06.11.09г. от имот 

№006044 с площ 0.167 

дка изоставена нива 

м."Градище" по КВС 

,с.Мала Раковица, са  

предоставен на 

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище 

0.167 дка от който е 

образуван имот № 

006191 по скица проект 

№ Ф00361/07.09.09 г. на 

н-ци на Игнат Колев 

Спасов

Отписани от актовите книги 

съгласно Заповед № РД -

398/24.11.09 г. 0.167 дка от 

имот  № 006044 за имот № 

006191 по скица проект № 

Ф00361/07.09.09 г. и 

предаден на н-ци на Игнат 

Колев Спасов чрез  

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

712 712 / 23.10.2009 г. 712

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Мала 

Раковица , ЕКАТТЕ 46259, 

м."Село",по Картата на 

възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот №002217 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Мала Раковица , 

м."Село ", с площ 3.477 

дка, възстановен  в реални 

граници с начин на трайно 

ползване - пасище с 

храсти, пета категория при 

неполивни условия 

122.00 X X продажба

Със Заповед № РД - 

367/06.11.09г. от имот 

№002217 с площ 3.477 

дка пасище м."Село" по 

КВС ,с.Мала Раковица, са  

предоставен на 

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище 

0.157 дка от който е 

образуван имот № 

002219 по скица проект 

№ Ф00359/07.09.09 г. на 

н-ци на Игнат Колев 

Спасов

Отписани от актовите книги 

съгласно Заповед № РД -

399/24.11.09 г. 0.157 дка от 

имот  № 002217 за имот № 

002219 по скица проект № 

Ф00359/07.09.09 г. и 

предаден на н-ци на Игнат 

Колев Спасов чрез  

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

713 713 / 23.10.2009 г. 713

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Мала 

Раковица , ЕКАТТЕ 46259, 

м."Градище",по Картата на 

възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот № 006163 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Мала Раковица , 

м."Градище ", с площ 

6.958 дка, възстановен  в 

реални граници с начин на 

трайно ползване - 

изоставена нива, десета 

категория при неполивни 

условия 

56.40 X X продажба

Със Заповед № РД - 

371/06.11.09г. от имот 

№006163 с площ 6.958 

дка изоставена нива 

м."Градище" по КВС 

,с.Мала Раковица, са  

предоставен на 

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище 

0.163 дка от който е 

образуван имот № 

006189 по скица проект 

№ Ф00361/07.09.09 г. на 

н-ци на Игнат Колев 

Спасов

Отписани от актовите книги 

съгласно Заповед № РД -

400/24.11.09 г. 0.163 дка за 

имот  № 006189 по скица 

проект № Ф00361/07.09.09 

г. и предаден на н-ци на 

Игнат Колев Спасов чрез  

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

714 714 / 23.10.2009 г. 714

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Мала 

Раковица , ЕКАТТЕ 46259, 

м."Поятата",по Картата на 

възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот № 006154 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Мала Раковица , 

м."Поятата ", с площ 

28.785 дка, възстановен  в 

реални граници с начин на 

трайно ползване - пасище 

с храсти, десета категория 

при неполивни условия 

77.70 X X продажба

Със Заповед № РД - 

370/06.11.09г. от имот 

№006154 с площ 28.785 

дка пасище м."Поятата" 

по КВС ,с.Мала Раковица, 

са  предоставен на 

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище 

2.310 дка от който е 

образуван имот № 

006186 по скица проект 

№ Ф00365/07.09.09 г. на 

н-ци на Игнат Колев 

Спасов

Отписани от актовите книги 

съгласно Заповед № РД -

396/24.11.09 г. 2.310 дка за 

имот  № 006186 по скица 

проект № Ф00365/07.09.09 

г. и предаден на н-ци на 

Игнат Колев Спасов чрез  

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



715 715 / 26.10.2009 г. 715

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, с.Росоман, 

кв.7, п-л /УПИ/ I 37 по ПЗР 

на с.Росоман съгласно 

Заповед № АБ - 

6/19.01.1988 г. на СОНС

поземлен имот без 

кадастрален номер кв.7 по 

ОЗР на с. Росоман, 

общ.Божурище, с площ 6 

кв.м., включен по 

регулация в парцел  /УПИ/ 

I 37 ( реална част ) 

отреден за жилищно 

строителство

9.20 X X продажба

Продадени 6 кв.м. без 

кадастрален номер 

включени в п-л  /УПИ/ I 37 

, кв.7, с.Росоман, 

общ.Божурище, съгласно 

заповед № 363/03.11.09 

г.и Договор за покупко-

продажба от 25.11.09 г. 

на Тодорка Никодимова 

Данаилова и Иванка 

Никодимова Петрова

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Тодорка 

Никодимова Данаилова и 

Иванка Никодимова 

Петрова 6 кв.м. без 

кадастрален номер 

включени в  п-л  /УПИ/ I 37 , 

кв.7, с.Росоман, 

общ.Божурище, съгласно 

заповед № РД-408/25.11.09 

г.

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

716 716 / 26.10.2009 г. 716

Област Софийска, 

общ.Божурище, м.Бобен, 

с.Хераково, кв.22, п-л 

/УПИ/III 233по ПР на 

м.Бобен, с.Хераково, 

съглансо Заповед № 

36/1989 г. на СОНС

поземлен имот без 

кадастрален номер, кв.22 

по ПР на м.Бобен, 

с.Хераково, 

общ.Божурище, с площ 

130 кв.м., включен в п-л 

/УПИ/III233 ( реална част ), 

отреден за жилищно 

строителство

199.10 X X X X X
чл.2, ал.1, т.2, т.7 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

717 717 / 04.11.2009 г. 717

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, 

гр.Божурище, м.Черна Бара, 

кв.1, УПИ I за 

селскостопански машини и 

раб.съгласно ПУП - ПРЗ на 

м.Чрна бара, гр.Божурище, 

одобрено със Заповед № 

ТС - 138 / 2005 г. на Кмета 

на Общината 

поземлен имот без 

кадастрален номер, кв.1, 

м.Черна бара, 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска, с площ 30 

кв.м., включен в УПИ I за 

селскостоп.машини и раб.( 

реална част), отреден за 

предимно промишлено 

строителство

224.50 X X продажба

Продадени 30 кв.м.без 

кадастрален номер 

включени в в УПИ I за 

селскостоп.машини и 

раб., кв.1, м. Черна бара, 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

387/16.11.09 г. и Договор 

за покупко-продажба от 

19.11.09 г. на Маргарита 

Борисова Тодорова

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предаднеи на Маргарита 

Борисова Тодорова 30 кв.м. 

без кадастрален номер 

включени в УПИ I за 

селскостоп.машини и раб., 

кв.1, м. Черна бара, 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, съгласно 

заповед № РД 

392/20.11.09г.

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

718 718 / 04.11.2009 г. 718

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, , 

с.Пролеша, кв.44, УПИ VI 

213 по ПЗР на с.Пролеша, 

одобрен със заповед № О - 

650/13.08.1971 г.

поземлен имот без 

кадастрален номер, с 

площ 100 кв.м., по ПЗР на 

с.Пролеша, 

общ.Божурище, включен 

по регулация в п-л / УПИ/ 

VI213 (реална част), 

отреден за предимно 

промишлено строителство

199.20 X X продажба

Продадени 100 кв.м.без 

кадастрален номер 

включени в в УПИ VI213, 

кв.44, с.Пролеша, 

общ.Божурище, съгласно 

заповед № - 389/18.11.09 

г. и Договор за покупко-

продажба от 20.11.09 г. 

на Алексана Василева 

Димитрова, Данаил 

Първанов Димитров и 

Веселинка Иванова 

Величкова, чрез 

пълномощника Христо 

Весков Милев

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предаднеи на Алексана 

Василева Димитрова, 

Данаил Първанов Димитров 

и Веселинка Иванова 

Величкова, чрез 

пълномощника Христо 

Весков Милев  100 кв.м.без 

кадастрален номер 

включени в в УПИ VI213, 

кв.44, с.Пролеша, 

общ.Божурище съгласно 

заповед № РД 

394/23.11.09г.

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

719 719 / 05.11.2009 г. 719

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, , 

с.Пролеша, кв.66, п-л /УПИ/ 

III 313 по ПЗР на 

гр.Божурище, одобрен със 

Заповед № АБ - 22/1987 г. 

на СОНС

Урегулиран поземлен 

имот, п-л /УПИ/ III 313 , 

кв.66, по ПЗР на 

гр.Божурище,общ.Божури

ще, с площ 1050 кв.м., 

отреден за жилищно 

строителство

12 495.00 X

Отстъпено право на строеж на Спас 

Стоянов Венков за построяване на 

жилищна сграда, съгласно НА № 

138, Т.XXIII, Д. № 3959/63 

г.Отстъпено право на строеж на 

Костадин Спасов Стоянов и Пламен 

Спасов Стоянов за построяване на 

двуетажна жилищн асграда с ЗП от 

84 кв.м. съгласно НА № 89, Т.I, Д.№ 

89/73г.

X X X

пар.42 от ПЗР на 

ЗДИ на ЗОС; чл.2, 

ал.1, т.2 от ЗОС

X



720 720 / 05.11.2009 г. 720

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Пожарево , 

ЕКТТЕ 57100, 

м."Гюргевалог",по Картата 

на възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот № 024035 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Пожарево , 

м."Гюргевалог ", с площ 

1.564 дка, възстановен  в 

реални граници с начин на 

трайно ползване - 

изоставена нива, десета 

категория при неполивни 

условия 

14.10 X X продажба

Със Заповед № РД - 

380/11.11.09г. от имот 

№024035 с площ 1.564 

дка м."Гюргевалог" по 

КВС ,с.Пожарево , е  

предоставен на 

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище  

който по скица проект № 

Ф01712/30.07.09 г. е 

собственост на Иван 

Младенов Стоименов

Отписани от актовите книги 

имот № 024035 с площ 

1.564 дка, м."Гюргевалог" 

съгласно скица проект № 

Ф01712/30.07.09 г. 

собственост на Иван 

Младенов Стоименов и 

предаден чрез Общинска 

служба по земеделие  - 

Божурище, съгласно 

Заповед № РД-410/27.11.09 

г.

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

721 721 / 05.11.2009 г 721

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Пожарево , 

ЕКТТЕ 57100, м."Падина",по 

Картата на възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот № 033040 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Пожарево , м."Падина 

", с площ 1.554 дка, 

възстановен  в реални 

граници с начин на трайно 

ползване - нива, девета 

категория при неполивни 

условия 

44.70 X X продажба

Със Заповед № РД - 

381/11.11.09г. от имот 

№033040 с площ 1.554 

дка м."Падина" по КВС 

с.Пожарево са 

предоставени на 

Общинска служба по 

земеделие-Божурище 

1.024 дка от които е 

образуван имот № 

033060 нива, с площ 

1.024 дка съгласно скица 

проект № 

Ф01754/28.09.09 г. и са 

собственост на н-ците на 

Кръстан Радев Паунов

Отписани от актовите книги 

1.024 дка от имот № 033040 

за имот № 033060,  

съгласно скица проект № 

Ф01754/28.09.09 г. и 

предадени на н-ците на 

Кръстан Радев Паунов, 

чрез Общинска служба по 

земеделие  - Божурище, 

съгласно Заповед № РД-

411/27.11.09 г.; На 

основание Заповед № РД  - 

320 /30.07.2013 г. на Кмета 

на Община Божурище, са 

отписани 0.531 дка от имот 

№ 033040 с площ 1.554 дка 

по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Пожарево, м.Падина, 

от които е образуван имот 

№ 033061 с площ 0.531 дка 

и начин на трайно ползване 

нива, IX категория, при 

неполивни условия, 

възстановен в реални 

границии предаден чрез 

Общинска служба 

Земеделие - гр.Божурище 

по Решение № 58 от 

Протокол № 5 / 2013-15 от 

заседание на ОбСъвет  - 

гр.Божурище, проведено на 

27.06.2013 г., в собственост 

на наследниците на 

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

722 722 / 05.11.2009 г. 722

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Пожарево , 

ЕКТТЕ 57100, м."Падина",по 

Картата на възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот № 033001 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Пожарево , м."Падина 

", с площ 10.282 дка, 

възстановен  в реални 

граници с начин на трайно 

ползване - храсти, осма 

категория при неполивни 

условия 

129.60 X X продажба

Със Заповед № РД - 

382/11.11.09г. от имот 

№033001 с площ 10.282 

дка м."Падина" по КВС 

с.Пожарево са 

предоставени на 

Общинска служба по 

земеделие-Божурище 

0.147 дка  които са част 

от имот № 033059 нива с 

храсти, с площ 1.145 дка 

съгласно скица проект № 

Ф01756/28.09.09 г. и са 

собственост на н-ците на 

Кръстан Радев Паунов

Отписани от актовите книги 

0.147 дка от имот № 033001 

за имот № 033059,  

съгласно скица проект № 

Ф01756/28.09.09 г. и 

предадени на н-ците на 

Кръстан Радев Паунов, 

чрез Общинска служба по 

земеделие  - Божурище, 

съгласно Заповед № РД-

412/27.11.09 г.; 

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



723 723 / 05.11.2009 г. 723

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Пожарево , 

ЕКТТЕ 57100, 

м."Суревище",по Картата на 

възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот № 033002 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Пожарево , 

м."Суревище ", с площ 

19.299 дка, възстановен  в 

реални граници с начин на 

трайно ползване - 

изоставена нива, десета 

категория при неполивни 

условия 

156.30 X X продажба

Със Заповед № РД - 

383/11.11.09г. от имот 

№030023 с площ 19.299 

дка м."Суревище" по КВС 

с.Пожарево са 

предоставени на 

Общинска служба по 

земеделие-Божурище 

2.013 дка от които е 

образуван имот № 

030026 изоставена нива, 

с площ 2.013 дка 

съгласно скица проект № 

Ф01757/28.09.09 г. и са 

собственост на н-ците на 

Кръстан Радев Паунов

Отписани от актовите книги 

2.013 дка от имот № 030023 

за имот № 030026,  

съгласно скица проект № 

Ф01757/28.09.09 г. и 

предадени на н-ците на 

Кръстан Радев Паунов, 

чрез Общинска служба по 

земеделие  - Божурище, 

съгласно Заповед № РД-

414/27.11.09 г.; 

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

724 724 / 05.11.2009 г. 724

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Пожарево , 

ЕКТТЕ 57100, м."Падина",по 

Картата на възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот № 033048 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Пожарево , м."Падина 

", с площ 26.526 дка, 

възстановен  в реални 

граници с начин на трайно 

ползване - ливада, осма 

категория при неполивни 

условия 

610.10 X X продажба

Със Заповед № РД - 

382/11.11.09г. от имот 

№033048 с площ 26.526 

дка м."Падина" по КВС 

с.Пожарево са 

предоставени на 

Общинска служба по 

земеделие-Божурище 

0.998 дка от които е 

образуван имот № 

033059 нива с храсти, с 

площ 1.145 дка съгласно 

скица проект № 

Ф01756/28.09.09 г. и са 

собственост на н-ците на 

Кръстан Радев Паунов

Отписани от актовите книги 

0.998 дка от имот № 033048 

за имот № 033059,  

съгласно скица проект № 

Ф01756/28.09.09 г. и 

предадени на н-ците на 

Кръстан Радев Паунов, 

чрез Общинска служба по 

земеделие  - Божурище, 

съгласно Заповед № РД-

413/27.11.09 г.; 

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

725 725 / 05.11.2009 г. 725

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Пожарево , 

ЕКТТЕ 57100, м."Падина",по 

Картата на възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот № 033033 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Пожарево , м."Падина 

", с площ 1.639 дка, 

възстановен  в реални 

граници с начин на трайно 

ползване - нива, девета 

категория при неполивни 

условия 

37.70 X X продажба

Със Заповед № РД - 

384/11.11.09г. от имот 

№033033 с площ 1.639 

дка м."Падина" по КВС 

с.Пожарево са 

предоставени на 

Общинска служба по 

земеделие-Божурище 

1.386 дка от които е 

образуван имот № 

033062 нива, с площ 

1.386 дка съгласно скица 

проект № 

Ф01755/28.09.09 г. и са 

собственост на н-ците на 

Кръстан Радев Паунов

Отписани от актовите книги 

1.386 дка от имот № 033033 

за имот № 033062,  

съгласно скица проект № 

Ф01755/28.09.09 г. и 

предадени на н-ците на 

Кръстан Радев Паунов, 

чрез Общинска служба по 

земеделие  - Божурище, 

съгласно Заповед № РД-

415/27.11.09 г.; 

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

726 726 / 16.11.2009 г. 726

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, 

с.Гурмазово, кв.24, п-л /УПИ/ 

VI 267 по ПЗР на 

с.Гурмазово съгласно 

Заповед № АБ - 

122/21.05.1980 на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер кв.24, 

по ПЗР  на с.Гурмазово, 

общ.Божурище, с площ 40 

кв.м., включен в регулация 

в п-л /УПИ/ VI 267 ( реална 

част ), отреден за 

жилищно строителство

58.80 X X продажба

Продадени 40 кв.м.без 

кадастрален номер,  

включени в п-л  /УПИ/ VI 

267, кв.24, с.Гурмазово, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 402 / 

24.11.09 г. и Договор за 

Покупко-продажба от 

25.11.09 г. на Иванка 

Николова Пенковска

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Иванка 

Николова Пенковска, 40 

кв.м. без Кадстрален номер, 

включени в п-л  /УПИ/ VI 

267, кв.24, с.Гурмазово, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

409/25.11.09 г. 

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X



727 727 / 17.11.2009 г. 727

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Пролеша , 

ЕКТТЕ 58606, м."Песоко",по 

Картата на възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот № 041157 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Пролеша , м."Песоко 

", с площ 0.245 дка, 

възстановен  в реални 

граници с начин на трайно 

ползване - нива, четвърта 

категория при неполивни 

условия 

36.30 X X продажба

Със Заповед № РД - 

405/25.11.09г. от имот 

№041157 с площ 0.245 

дка м."Песоко" по КВС 

с.Пролеша е предоставен 

на Общинска служба по 

земеделие-Божурище 

който по скица проект № 

Ф02912/10.08.09г. и са 

собственост на н-ците на 

Гроздан Станоев Славков

Отписани от актовите книги, 

съгласно Заповед № РД-

430/10.12.09 г.имот № 

041157 и предаден на н-

ците на Гроздан Станоев 

Славков, чрез Общинска 

служба по земеделие  - 

Божурище

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

728 728 / 17.11.2009 г. 728

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Пролеша , 

ЕКТТЕ 58606, 

м."Село/Селище",по 

Картата на възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот № 042243 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Пролеша , 

м."Село/Селище", с площ 

0.877 дка, възстановен  в 

реални граници с начин на 

трайно ползване - нива, 

четвърта категория при 

неполивни условия 

101.80 X X продажба

Със Заповед № РД - 

406/25.11.09г. имот 

№042243 с площ 0.877 

дка м."Село/Селище" по 

КВС с.Пролеша е 

предоставен на 

Общинска служба по 

земеделие-Божурище 

който по скица проект № 

Ф02860/12.06.09г. и са 

собственост на н-ците на 

Никола Йорданов Петров

Отписани от актовите книги, 

съгласно Заповед № РД-

431/10.12.09 г.имот № 

042243 и предаден на н-

ците на Никола Йорданов 

Петров, чрез Общинска 

служба по земеделие  - 

Божурище

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

729 729 / 19.11.2009 г. 729

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Хераково , 

ЕКТТЕ 77246, 

м."Крушата",по Картата на 

възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот №110001 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Хераково , 

м."Крушата", с площ 1.186 

дка, възстановен  в реални 

граници с начин на трайно 

ползване - нива, четвърта 

категория при неполивни 

условия 

191.20 X X продажба

Със Заповед № РД - 

407/25.11.09г. имот 

№110001 с площ 1.186 

дка м."Крушата" по КВС 

с.Хераково е 

предоставен на 

Общинска служба по 

земеделие-Божурище 

който по скица проект № 

Ф03924/07.09.09г. и са 

собственост на н-ците на 

Меримка Йорданова 

Цветкова

Отписани от актовите книги, 

съгласно Заповед № РД-

432/10.12.09 г.имот № 

110001 и предаден на н-

ците на Меримка 

Йорданова Цветкова, чрез 

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

730 730 / 23.11.2009 г. 730

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Росоман , 

ЕКАТТЕ 63121, 

м."Падината",по Картата на 

възстановената 

собственост, възстановен в 

съществуващи стари реални 

граници

Имот №024012 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Росоман , 

м."Падината", с площ 

2.465 дка, възстановен  в 

съществуващи стари 

реални граници с начин на 

трайно ползване - ливада, 

десета категория при 

неполивни условия 

8.60 X X продажба

Със Заповед № РД - 

419/02.12.09 г.от имот 

№024012 с площ 2.465 

дка м."Падина" по КВС 

с.Росоман са 

предоставени на 

Общинска служба по 

земеделие-Божурище 

1.382 дка от който е който 

е образуван имот № 

024050 ливада с площ 

1.382 дка, съгласно скица 

проект № 

Ф00349/10.08.09г. и са 

собственост на н-ците на 

Георги Иванов Димитров

Отписани от актовите книги 

1.382 дка от имот № 

024050, съгласно скица 

проект №  

Ф00349/10.08.09г. И 

предаден на н-ците на 

Георги Иванов Димитров 

чрез Общинска служба по 

земеделие  - Божурище, 

съгласно Заповед № РД - 

442/18.12.09 г.

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



731 731 / 23.11.2009 г. 731

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Росоман , 

ЕКАТТЕ 63121, м."Дойчов 

Егрек",по Картата на 

възстановената 

собственост, възстановен в 

съществуващи стари реални 

граници

Имот №025015 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Росоман , м."Дойчов 

Егрек", с площ2.579 дка, 

възстановен  в 

съществуващи стари 

реални граници с начин на 

трайно ползване - ливада, 

десета категория при 

неполивни условия 

12.90 X X продажба

Със Заповед № РД - 

422/02.12.09 г.от имот 

№025015 с площ 2.579 

дка м."Дойчов Егрек" по 

КВС с.Росоман са 

предоставени на 

Общинска служба по 

земеделие-Божурище 

1.364 дка от който е който 

е образуван имот № 

025113 ливада с площ 

1.364 дка, съгласно скица 

проект № 

Ф00350/10.08.09г. и са 

собственост на н-ците на 

Георги Иванов Димитров

Отписани от актовите книги 

1.364 дка от имот № 025015 

за имот № 025113, 

съгласно скица-проект № 

Ф00350/10.08.09г. и 

предадени на н-ците на 

Георги Иванов Димитров 

чрез Общинска служба по 

земеделие  - Божурище, 

съгласно Заповед № РД - 

441/18.12.09 г.

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

732 732 / 23.11.2009 г. 732

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Делян , 

ЕКАТТЕ 20626, м."Търнов 

дол", по Картата на 

възстановената 

собственост, възстановен в 

съществуващи стари реални 

граници

Имот №014008 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Делян , м."Търнов 

Дол", с площ 0.574 дка, 

възстановен  в 

съществуващи стари 

реални граници с начин на 

трайно ползване - пасище 

с храсти, осма категория 

при неполивни условия 

7.20 X X продажба

Със Заповед № РД - 

420/02.12.09 г.от имот 

№014008 с площ 0.574 

дка м."Търнов Дол" по 

КВС с.Делян е 

предоставен на 

Общинска служба по 

земеделие-Божурище по 

скица проект № 

Ф00319/10.09.09г. и са 

собственост на н-ците на 

Йосиф Анчов Станимиров

Отписани от актовите книги 

съгласно Заповед № РД - 

440/18.12.09 г. имот № 

014008 с площ 0.574 дка, по 

скица-проект № 

Ф00319/10.09.09г. и 

предадени на н-ците на 

Йосиф Анчов Станимиров 

чрез Общинска служба по 

земеделие  - Божурище

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

733 733 / 23.11.2009 г. 733

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Делян , 

ЕКАТТЕ 20626, м."Търнов 

дол", по Картата на 

възстановената 

собственост, възстановен в 

съществуващи стари реални 

граници

Имот №014009 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Делян , м."Търнов 

Дол", с площ 4.905 дка, 

възстановен  в 

съществуващи стари 

реални граници с начин на 

трайно ползване - пасище 

с храсти, осма категория 

при неполивни условия 

61.80 X X продажба

Със Заповед № РД - 

421/02.12.09 г.от имот 

№014009 с площ 4.905 

дка м."Търнов Дол" по 

КВС с.Делян е 

предоставен на 

Общинска служба по 

земеделие-Божурище по 

скица проект № 

Ф00318/10.09.09г. и са 

собственост на н-ците на 

Йосиф Анчов Станимиров

Отписани от актовите книги 

съгласно Заповед № РД - 

439/18.12.09 г. имот № 

014009 с площ 4.905 дка, по 

скица-проект № 

Ф00318/10.09.09г. и 

предадени на н-ците на 

Йосиф Анчов Станимиров 

чрез Общинска служба по 

земеделие  - Божурище

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

734 734 / 02.12.2009 г. 734

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Гурмазово , 

ЕКТТЕ 18174, м."Село", по 

Картата на възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот №001174 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Гурмазово , м."Село", 

с площ 1.505 дка, 

възстановен  в 

съществуващи стари 

реални граници с начин на 

трайно ползване - Нива, 

седма категория при 

неполивни условия 

94.10 X X продажба

Със Заповед № РД - 

455/22.12.09 г.от имот 

№001174 с площ 1.505 

дка м."Село" по КВС 

с.Гурмазово на 

основание Решение на 

Районен съд Сливница от 

25.06.09 г. по гр.д. № 

249/2008 е предоставе на 

н-ците на Зорка Аначкова 

Ранчева

Отписани от актовите книги 

съгласно Заповед № РД - 

463/30.12.09 г. имот № 

001174 с площ 1.505 дка, , 

м."Село" по КВС на 

с.Гурмазово и предаеден на 

н-ците на Зорка Аначкова 

Ранчева

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

735 735 / 11.12.2009 г. 735

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, м.Черна 

Бара, землището на 

с.Пролеша, решение № 109 

/ 18.12.08 г. на ОбСъвет - 

Божурище, имот № 000031, 

м.Черна Бара по КВС на 

с.Пролеша

имот № 000031 с площ 

1.321 дка, м.Черна бара по 

КВС на с.Пролеша, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска, начин на 

трайно ползване полски 

път, преобразуван от 

публична в имот частна 

собственост

2 758.20 X X продажба X X

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; Решение № 

109 от протокол № 

16 от заседание на 

ОбСъвет - 

гр.Божурище, 

проведено на 

18.12.08 г.

X



736 736 / 11.12.2009 г. 736

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Пожарево, 

м.Могила по Плана на 

новообразуваните имоти за 

м.Могила в землището на 

с.Пожарево, одобрен със 

Заповед № ОА - 220 / 

13.06.2005 г. на Областен 

управител на област 

Софийска , заповед № ТС - 

521 / 06.12.2007 г.на кмета 

на Общ.Божурище

новообразуван имот № 

123.194, м."МОГИЛА" , 

землище на с.Пожарево, с 

площ 1 565 кв.м., по Плана 

на новообразуваните 

имоти за м.Могила, в 

землището на с.Пожарево 

не застроен от вид друга 

селищна територия, извън 

строителните граници

2 341.20 X X X X АОС № 560/15.11.2005 г.

Решение № 03 / 

01.10.2003 на 

Общинска служба 

по Земеделие и 

Гори гр.Божурище, 

Заповед № 

229/25.08.06 г. на 

Кмета на 

Общ.Божурище

X

737 737 / 12.12.2009 г. 737

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Пожарево, 

м.Могила по Плана на 

новообразуваните имоти за 

м.Могила в землището на 

с.Пожарево, одобрен със 

Заповед № ОА - 220 / 

13.06.2005 г. на Областен 

управител на област 

Софийска , заповед № ТС - 

521 / 06.12.2007 г.на кмета 

на Общ.Божурище

новообразуван имот № 

123.269, м."МОГИЛА" , 

землище на с.Пожарево, с 

площ 986 кв.м., по Плана 

на новообразуваните 

имоти за м.Могила, в 

землището на с.Пожарево, 

не застроен от вид друга 

селищна територия, извън 

строителните граници

1 475.10 X X X X АОС № 560/15.11.2005 г.

Решение № 03 / 

01.10.2003 на 

Общинска служба 

по Земеделие и 

Гори гр.Божурище, 

Заповед № 

229/25.08.06 г. на 

Кмета на 

Общ.Божурище

X

738 738 / 12.12.2009 г. 738

обл.Софийска, 

общ.Божурище, с.Пожарево, 

кв.14 УПИ XII169 по ПЗР на 

с.Пожарево, съгласно 

Заповед № АБ-

121/21.05.1980 г. на СОНС 

ПУП /ПРЗ/ одобрено със 

Заповед № ТС - 

290/21.10.2009 г.на кмета на 

Община Божурище

поземлен имот без 

кадастрален номер, кв.14 

по ПЗР на с.Пожарево, 

общ. Божурище, с площ 

56.26кв.м., включен в 

регулация в п-л /УПИ/ 

XII169 ( реална част ), 

отреден за жилищно 

строителство 

84.20 X X продажба

Продадени 56.26 кв.м. 

без планоснимачен 

номер включени в  п-л 

/УПИ/ XII169 , кв.14, 

с.Пожарево, общ. 

Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

454/22.12.09 г.и Договор 

за Покупко-продажба от 

28.12.09 г. на Елена 

Вичева Камбурова и 

Александър Добромиров 

Камбуров

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Елена Вичева 

Камбурова и Александър 

Добромиров Камбуров 

56.26 кв.м. без 

планоснимачен номер 

включени в   п-л /УПИ/ 

XII169 , кв.14, с.Пожарево, 

общ. Божурище, съгласно 

заповед №РД - 461/29.12.09 

г.; Съсобственици:  Елена 

Вичева Камбурова и 

Александър Добромиров 

Камбуров, съгласно НА № 

116, Т.II, рег.№ 1035, 

д.320/2005 г.

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

739 739 / 16.12.2009 г. 739

обл.Софийска, 

общ.Божурище, с.Пролеша, 

кв.9 УПИ XII184,526 по ПЗР 

на с.Пролеша, одобрен със 

Заповед № О-650 / 

13.08.1971г. и Заповед № 

237/25.06.2008 г.на кмета на 

Община Божурище

поземлен имот без 

кадастрален номер, кв.9 

по ПЗР на с.Пролеша, 

общ. Божурище, с площ 34 

кв.м., включен в регулация 

в п-л УПИ XII184,526 ( 

реална част ), отреден за 

жилищно строителство 

72.60 X X продажба

Продадени 34 кв.м. без 

кадастрален номер 

включени в  п-л /УПИ/ 

УПИ XII184,526 , кв.9, 

с.Пожарево, общ. 

Божурище, ЧИ-ПУП-ПРЗ, 

одобрено със Заповед № 

ТС - 15 / 04.02.10 г., 

съгласно предварителен 

договор от 19.01.2010 г. и 

Договор за Покупко-

продажба от 07.04.10 г. 

на Светлина Георгиева 

Кожухарова

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост и 

предадени на Светлина 

Георгиева Кожухарова, 34 

кв.м., без кадастрален 

номер, включени в УПИ  

XII184,526 , кв.9, 

с.Пожарево, общ. 

Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 88/07.04.10 

г.

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X



740 740 / 18.02.2010 г. 740

Обл.Софийска, Община 

Божурище, с.Храбърско, 

м.Стопански двор, ПИ № 

9501; Кадастрален план и 

РЗП за кв.1,2,3,4,5,6 и 7 на 

"Стопански двор", 

с.Храбърско, одобрен със 

Заповед № 416/29.11.2001 г. 

на Кмета на Община 

Божурище

незастроен, неурегулиран 

поземлен имот с 

кадастрален номер ПИ № 

9501, с площ 1 174 кв.м., 

обслужващ път "Стопански 

Двор", с.Храбърско

1 839.00 X X X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; 

решение № 87 от 

протокол № 10 от 

заседание на 

ОбСъвет - 

гр.Божурище, 

проведено на 

17.09.2009 г.

X

741 741 / 18.02.2010 г. 741

Обл.Софийска, Община 

Божурище, с.Храбърско, 

м.Стопански двор, ПИ № 

9502; Кадастрален план и 

РЗП за кв.1,2,3,4,5,6 и 7 на 

"Стопански двор", 

с.Храбърско, одобрен със 

Заповед № 416/29.11.2001 г. 

на Кмета на Община 

Божурище

част от незастроен, 

неурегулиран поземлен 

имот с кадастрален номер 

ПИ № 9502, с площ 1 960 

кв.м., обслужващ път 

"Стопански Двор", 

с.Храбърско

3 070.10 X X продажба X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; 

решение № 87 от 

протокол № 10 от 

заседание на 

ОбСъвет - 

гр.Божурище, 

проведено на 

17.09.2009 г.

X

742 742 / 18.02.2010 г. 742

Обл.Софийска, Община 

Божурище, с.Пожарево, 

кв.6, придаваеми към п-л 

/УПИ/II71, дворищната и 

уличната регулация са 

одобрени със Заповед № 

АБ-121/1980 г.

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

9 кв.м., реална част, 

придаваема към 

урегулиран застроен 

поземлен имот отреден за 

жилищно строителство

20.50 X X продажба

Продаден имот без 

кадастрален номерс 

площ 9 кв.м., придаваем 

по регулация към п-л 

/УПИ/II 71, кв.6 по ПР на 

с.Пожарево, 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД-

52/10.03.2010 г. и 

Договор за Покупко-

продажба от 10.03.2010 г. 

на ВасилкаАлександрова 

Божкова, собственик на 

основната част на п-л 

/УПИ/II71, съгласно НА 

120, т/II, д.322/1984 г.; 

Съсобственици: Василка 

Александрова Божкова 

собственик на 98.96 % 

реална част от п-л /УПИ/II 

71, съгласно НА 120, т.II, 

д.322/1984 г. Община 

Божурище собственик на 

1.04 % реална част от 

парцел  /УПИ/II 71

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост, 

ппоземлен имот, без 

кадастрален номер с площ 

9 кв.м., придаваем по 

регулация към  п-л /УПИ/II 

71, кв.6 по ПР на 

с.Пожарево, общ.Божурище 

на основание Заповед № 

РД - 58/15.03.2010 г. на 

кмета на Община Божурище 

и предаден на Василка 

Александрова Божкова 

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X



743 743 / 18.02.2010 г. 743

Обл.Софийска, Община 

Божурище, с.Гурмазово, 

кв.6, придаваеми към п-л 

/УПИ/XVII62. Кадастралния 

и регулационния план е 

одобрен със Заповед № АБ-

122/1980 г.

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

3 кв.м., реална част, 

придаваема към 

урегулиран застроен 

поземлен имот отреден за 

жилищно строителство

7.20 X X продажба

Продаден имот без 

кадастрален номерс 

площ 3 кв.м., придаваем 

по регулация към п-л 

/УПИ/XVII62 , кв.6 по ПР 

на с.Гурмазово, 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД-

51/05.03.2010 г. и 

Договор за Покупко-

продажба от 11.03.2010 г. 

на Иван Рангелов 

Христов, собственик на 

основната част на п-л 

/УПИ/XVII62, съгласно НА 

62, т.III, д.2221/1970 г.; 

Съсобственици:  Иван 

Рангелов Христов 

собственик на 99.55 % 

реална част от п-л 

/УПИ/XVII62, съгласно НА 

62, т.III, д.2221/1970 г. 

Община Божурище 

собственик на 0.45 % 

реална част от парцел 

/УПИ/XVII62

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

ппоземлен имот, без 

кадастрален номер с площ 

3 кв.м., придаваем по 

регулация към  п-л 

/УПИ/XVII62 , кв.6 по ПР на 

с.Гурмазово, 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД - 

61/15.03.2010 г. на кмета на 

Община Божурище и 

предаден на Иван Рангелов 

Христов

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

744 744 / 18.02.2010 г. 744

Обл.Софийска, Община 

Божурище, с.Гурмазово, 

кв.17, придаваеми към п-л 

/УПИ/VII185. Кадастралния и 

регулационния план е 

одобрен със Заповед № АБ-

122/1980 г.

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

10 кв.м., реална част, 

придаваема към 

урегулиран застроен 

поземлен имот отреден за 

жилищно строителство

24.00 X X продажба

Продаден имот без 

кадастрален номерс 

площ 10 кв.м., придаваем 

по регулация към п-л 

/УПИ/VII185 , кв.17 по ПР 

на с.Гурмазово, 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД-

49/05.03.2010 г. и 

Договор за Покупко-

продажба от 10.03.2010 г. 

на Ангелина Григорова 

Станимирова, Румен 

Станчов Станимиров, 

Силвия Станчова 

Станимирова, Методи 

Станчов Станимиров и 

Бойчо Методиев 

Станимиров,съсобствени

ци на основната част на п-

л /УПИ/VII185, съгласно 

НА 90, т.I, д.161/1997 г.; 

Съсобственици:  н-ци на 

Станчо Методиев 

Станимиров собственици 

на 98.27 % реална част 

от п-л /УПИ/VII185, 

съгласно НА 90, т.I, 

д.161/1997 г. Община 

Божурище собственик на 

1.73% реална част от 

парцел  /УПИ/VII185

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

ппоземлен имот, без 

кадастрален номер с площ 

10кв.м., придаваем по 

регулация към   /УПИ/VII185 

, кв.17 по ПР на 

с.Гурмазово, 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД - 

60/15.03.2010 г. на кмета на 

Община Божурище и 

предаден на Ангелина 

Григорова Станимирова, 

Румен Станчов 

Станимиров, Силвия 

Станчова Станимирова, 

Методи Станчов 

Станимиров и Бойчо 

Методиев Станимиров

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X



745 745 / 18.02.2010 г. 745

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Пожарево , 

ЕКТТЕ 57100, 

м."Пладнище",по Картата на 

възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот № 108001 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Пожарево , 

м."Пладнище ", с площ 

11.976 дка, с начин на 

трайно ползване -  нива, 

пета категория при 

неполивни условия 

1 056.30 X X продажба

Със Заповед № РД - 

50/05.03.10г. от имот 

№108001 с площ 11.976 

дка м."Пладнище" по КВС 

,с.Пожарево , са  

предоставени на 

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище 

9.900 дка от които е 

образуван имот № 

108016 нива с площ 9.900 

дка съгласно скица 

проект № 

Ф01805/25.01.10 г.и  е 

собственост на Никифор 

Недялков Гьорев

Отписани от актовите книги 

9.900 дка от имот № 108001 

за имот № 108016 съгласно 

скица проект № 

Ф01805/25.01.10 г. и 

предадени на  н-ците на 

Никифор Недялков Гьорев, 

чрез Общинска служба по 

земеделие  - Божурище, 

съгласно Заповед № РД-

68/23.03.2010 г.

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

746 746 / 18.03.2010 г. 746

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, м."Долни 

Соват", по КВС на 

с.Пролеша  ЕКАТТЕ 58606, 

имот № 020095, масив 20

незастроен, неурегулиран 

поземлен имот с  

№020095, с площ 348 

кв.м.,полски път, м."Долни 

Соват", по Картата на 

възстабовената 

собственост за землището 

на с.Пролеша, 

преобразуван от публична 

в имот частна общинска 

собственост

56.10 X X продажба

На основание Заповед № 

ТС - 214/29.11.2010 г. и 

Предварителен договор 

от 29.11.2010 г. , сключен 

Окончателен договор от 

28.12.2010 г. по чл.15, 

ал.5 от ЗУТ, продаден 

имот частна общинска 

собственост полски път 

№ 020095 с площ 348 

кв.м. по КВС на 

с.Пролеша, м.Долни 

Соват, включен в 

новобразуван УПИ XXVI 

45, 044002, 020095, кв.14, 

кв.Максим Горки, 

гр.Божурище на Еленка 

Йорданова Арсова, 

Маргарита Захариева 

Даскалова и Младенка 

Захариева Стоева

на основание Заповед № 

РД - 320/28.12.2010 г. 

отписан от актовата книга 

за частна общинска 

собственост полски път № 

020095 с площ 348 кв.м. по 

КВС на с.Пролеша, м.Долни 

Соват, включен в 

новобразуван УПИ XXVI 45, 

044002, 020095, кв.14, 

кв.Максим Горки, 

гр.Божурище и предаден на 

Еленка Йорданова Арсова, 

Маргарита Захариева 

Даскалова и Младенка 

Захариева Стоева

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС ; Решение № 

88 от протокол № 

10 от заседание на 

ОбСъвет - 

гр.Божурище, 

проведено на 

17.09.2009 г.

X

747 747 / 18.03.2010 г. 747

обл.Софийска, община 

Божурище, гр.Божурище, 

кв.32, УПИ  X общ.; 

Кадастрален, застроителен 

и регулационен план на 

гр.Божурище, одобрен със 

заповед № АБ - 

22/26.01.1984 г. ЧИ на РП 

одобрено със заповед № 

727/23.10.1995 г.

незастроен, урегулиран 

поземлен имот /УПИ/ X 

общ, кв.32 по ПР на 

гр.Божурище, с площ 417 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

4 714.20 X X продажба

Съгласно заповед РД - 

257/16.07.2012 г. и 

Договор за продажба на 

недвижими имоти от 

25.07.2012 г- недвижим 

имот частна общинска 

собственост УПИ X общ., 

кв.32 по плана за 

регулация на 

гр.Божурище, актуван с 

АЧОС № 747/18.03.2010 

г., вписан на 23.03.10 г., 

вх.рег.№ 298, акт 5, т.2, 

дело 214/2010, им.п. 

4106, парт.книга 62 в 

Служба по вписванията - 

Сливница, продаден на 

търг с тайно наддаване 

проведен на 28.06.2012 г. 

на Цветелина Димитрова 

Герасимова

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост 

недвижим имот УПИ X общ., 

кв.32 по плана за регулация 

на гр.Божурище, с площ 417 

кв.м. отреден за жилищно 

строителство и предаде на 

Цветелина Димитрова 

Герасимова на основание 

Заповед № РД - 

269/27.07.2012 г. на Кмета 

на Община Божурище

чл.2, ал.1, т.2 ЗОС; 

Заповед № ДИ - 31 - 

Б от 27.07.2009 г.

X



748 748 / 18.03.2010 г. 748

обл.Софийска, община 

Божурище, гр.Божурище, 

кв.32, УПИ  XIII общ.; 

Кадастрален, застроителен 

и регулационен план на 

гр.Божурище, одобрен със 

заповед № АБ - 

22/26.01.1984 г. ЧИ на РП 

одобрено със заповед № 

727/23.10.1995 г.

незастроен, урегулиран 

поземлен имот УПИ  XIII 

общ., кв.32 по ПР на 

гр.Божурище, с площ 600 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

6 783.00 X X продажба

Съгласно заповед РД - 

285 / 06.08.2012 г. и 

Договор за продажба на 

недвижими имоти от 

09.08.2012 г- недвижим 

имот частна общинска 

собственост УПИ  XIII 

общ., кв.32, по плана за 

регулация на 

гр.Божурище, актуван с 

АЧОС № 748/18.03.2010 

г., вписан на 23.03.10 г., 

вх.рег.№ 299, акт  9, т.2, 

дело 215/2010, им.п. 

4107, парт.книга 62 в 

Служба по вписванията - 

Сливница, продаден на 

търг с тайно наддаване 

проведен на 20.07.2012 г. 

на Димитър Велиморов 

Карабашев

Отписан от актовите книгиза 

общинска собственост 

недвижим имотУПИ  XIII 

общ., кв.32 по плана за 

регулация на гр.Божурище, 

с площ 600 кв.м. отреден за 

жилищно строителство и 

предаде на Димитър 

Велиморов Карабашев на 

основание Заповед № РД - 

294/10.08.2012 г. на Кмета 

на Община Божурище

чл.2, ал.1, т.2 ЗОС; 

Заповед № ДИ - 14 

от 18.02.2008 г.

X

749 749 / 18.03.2010 г. 749

обл.Софийска, община 

Божурище, гр.Божурище, 

кв.32, УПИ  IX общ.; 

Кадастрален, застроителен 

и регулационен план на 

гр.Божурище, одобрен със 

заповед № АБ - 

22/26.01.1984 г. ЧИ на РП 

одобрено със заповед № 

727/23.10.1995 г.

незастроен, урегулиран 

поземлен имот /УПИ/ IX  

общ, кв.32 по ПР на 

гр.Божурище, с площ 435 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

4 917.70 X X продажба

Съгласно заповед РД - 

258/16.07.2012 г. и 

Договор за продажба на 

недвижими имоти от 

25.07.2012 г- недвижим 

имот частна общинска 

собственост УПИ IX  

общ., кв.32 по плана за 

регулация на 

гр.Божурище, актуван с 

АЧОС № 749/18.03.2010 

г., вписан на 23.03.10 г., 

вх.рег.№ 300, акт 10, т.2, 

дело 216/2010, им.п. 

4108, парт.книга 62 в 

Служба по вписванията - 

Сливница, продаден на 

търг с тайно наддаване 

проведен на 28.06.2012 г. 

на Цветелина Димитрова 

Герасимова

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост 

недвижим имот УПИ IX 

общ., кв.32 по плана за 

регулация на гр.Божурище, 

с площ 435 кв.м. отреден за 

жилищно строителство и 

предаде на Цветелина 

Димитрова Герасимова на 

основание Заповед № РД - 

269/27.07.2012 г. на Кмета 

на Община Божурище

чл.2, ал.1, т.2 ЗОС; 

Заповед № ДИ - 14 

от 18.02.2008 г.

X

750 750 / 26.04.2010 г 750

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Хераково, 

ЕКТТЕ 77246, 

м."Средобърдина", по 

Картата на възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот №177039 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Хераково , 

м."Средобърдина", с площ 

1.820 дка,с начин на 

трайно ползване - пасище, 

мера, шеста категория при 

неполивни условия 

52.40 X X продажба

Със Заповед № РД -

123/14.05.10г. имот 

№177039 с площ 1.820 

дка м."Средобърдина" по 

КВС с.Хераково са 

предоставени на 

Общинска служба по 

земеделие-Божурище 

1.460 дка от който е 

образуван имот № 

177040 пасище, мера с 

площ 1.460 дка, съгласно 

скица проект № 

Ф04045/11.02.10г. и е 

собственост на н-ците на 

Драган Величков Гълев

Отписани от актовите книги 

1.460 дка от имот № 177039 

за имот № 177040, 

съгласно скица проект  № 

Ф04045/11.02.10г. и 

предаден на н-ците на 

Драган Величков Гълев, 

чрез Общинска служба по 

земеделие  - Божурище 

съгласно Заповед № РД-

142/31.05.2010 г.

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



751 751 / 26.04.2010 г. 751

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, с.Делян, 

кв.8, УПИ XIV общ., 

кадастрален, застроителен 

и регулационен план на 

с.Делян, одобрен със 

заповед № АБ - 240/1983 г. 

ЧИ ПУП-ПР одобрено със 

Заповед № 38/20.02.2003 г.; 

ЧИ ПУП-ПР одобрено със 

Заповед № ТС  - 

6/14.01.2010 г.

незастроен, урегулиран 

поземлен имот УПИ XIV 

общ., кв.8 по ПР на 

с.Делян, с площ 434 кв.м., 

отреден за жилищно 

строителство

906.20 X X продажба

Продаден УПИ XIV общ, 

кв.8 по ПР на с.Делян 

одобрен със Заповед № 

АБ - 240/1983 г.ЧИ ПУП-

ПР одобрено със 

Заповед № 38/20.02.2003 

г.; ЧИ ПУП-ПР одобрено 

със Заповед № ТС  - 

6/14.01.2010 г. с площ 

434 кв.м.Чрез търг с 

тайно наддаване 

проведен на 20.07.2010 

на основание Заповед № 

РД - 190/04.08.2010 г. и 

Договор за продажба от 

06.08.2010 г. на Христо 

Константинов Иванчев

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост 

УПИ XIV общ, кв.8 по ПР на 

с.Делян и предаден на 

Христо Константинов 

Иванчев на основание 

заповед № РД-

194/06.08.2010 г. ; АОС № 

367/06.06.2002 г.

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; Решение № 41 

от протокол № 5 от 

заседание на 

ОбСъвет-

гр.Божурище, 

проведено на 

30.04.2009 г.; 

Заповед № ТС - 

6/14.01.2010 г. на 

Кмета на Община 

Божурище

X

752 752 / 30.04.2010 г. 752

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, с.Пожарево, 

кв.27, придаваеми към п-л 

/УПИ/II379.Дворищна и 

уличната регулация са 

одобрени със Заповед № 

АБ - 121/1980 г.; Изменение 

на дворищната регулация, 

одобрено със Заповед № 

21/01.04.1985 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

14 кв.м., реална част, 

придаваема към 

урегулиран застроен 

поземлен имот отреден за 

жилищно строителство

29.20 X X продажба

Продаден имот без 

кадастрален номер с 

площ 14 кв.м. придаваем 

по регулация към п-л 

/УПИ/II379., кв.27 по ПР 

на с.Пожарево, 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД 

- 108/05.05.2010 г. и 

Договор за покупко-

продажба от 10.05.2010 г. 

на Снежана Боянова 

Такиева, собственик на 

основната част на п-л 

/УПИ/II379., съгласно НА 

228, т. II, д.535/1985 г.

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

14 кв.м. , придаваем по 

регулация към п-л 

/УПИ/II379, кв.27 по ПР на 

с.Пожареов, общ.Божурище 

на основание Заповед № 

РД - 116/10.05.2010 г. на 

Кмета на Община 

Божурище и предаден на 

Снежана Боянова Такиева

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

753 753 / 30.04.2010 г. 753

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, с.Росоман, 

кв.4, придаваеми към п-л 

/УПИ/III64.Дворищната и 

уличната регулация са 

одобрени със Заповед № 

АБ - 6/19.01.1988 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

8 кв.м., реална част, 

придаваема към 

урегулиран незастроен 

поземлен имот отреден за 

жилищно строителство

12.50 X X X X

Молбата за прекратяване 

на съсобственост е 

оттеглена на 26.05.10 г. от 

Павел Виденов Славков ( 

Съсобственици:Павел 

Виденов Славков 

собственик на 98.85 % 

реална част от п-л 

/УПИ/III64, съгласно НА 115, 

т.III, д.1092/1990 г.; Община 

Божурищесобственик на 

1.15 % реална част от п-л 

/УПИ/III64

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

754 754 / 21.05.2010 г. 754

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, с.Делян 

кв.9, п-л /УПИ/ XIX36 по 

кадастрален, застроителен 

и регулационен план 

с.Делян , общ.Божурище 

одобрен със Заповед № АБ - 

240/1983

Застроен , урегулиран 

поземлен имот , п-л /УПИ/ 

XIX36, кв.9, по ПР на 

с.Делян, общ.Божурище с 

площ 726 кв.м., отреден за 

жилищно строителство

1 411.30 X

Договор за право на строеж от 

23.12.1985 г. на Велчо Вълков 

Ковачев върху п-л /УПИ/ XIX36 кв.9, 

по ПР на с.Делян, общ.Божурище 

X X X
чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X



755 755 / 25.05.2010 г. 755

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, кв.21  п-л 

/УПИ/ V  по кадастрален, 

застроителен и 

регулационен план на 

гр.Божурище , 

общ.Божурище одобрен със 

Заповед № АБ - 22/1984 г.; 

ЧИ на ПРЗ одобрено със 

Заповед № 39/23.02.2000 г.

Застроен , урегулиран 

поземлен имот , п-л /УПИ/ 

V , кв.21, по ПР на 

гр.Божурище, 

общ.Божурище с площ 9 

040 кв.м., отреден за 

промишлени нужди

96 818.40 X

Договор за право на строеж от 

11.07.2000 г.на фирма "СБМ" АД - 

възмездно; Правото не е усвоено и 

е погасено в полза на Община 

Божурище, на основание чл.67, ал.1 

от ЗС.; АДС 224/20.04.1989 г.; АОС 

18/20.06.1997 г.

X X X
чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

756 756 / 15.06.2010 г. 756

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Пролеша, 

ЕКТТЕ 58606, 

м."Село/селище", по 

Картата на възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот №042092 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Пролеша , 

м."Село/селище", с площ 

1.641 дка,с начин на 

трайно ползване - нива, 

четвърта категория при 

неполивни условия 

243.40 X X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

757 757 / 15.06.2010 г. 757

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Пролеша, 

ЕКТТЕ 58606, 

м."Село/селище", по 

Картата на възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот №045025 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Пролеша , 

м."Село/селище", с площ 

0.800 дка,с начин на 

трайно ползване - нива, 

четвърта категория при 

неполивни условия 

118.70 X X продажба

Със Заповед № РД -

158/25.06.10г. от имот 

№045025 с площ 0.800 

дка м."Село/Селище" по 

КВС с.Пролеша са 

предоставени на 

Общинска служба по 

земеделие-Божурище 

0.599 дка от които е 

образуван имот № 

045136 нива с площ 0.599 

дка, съгласно скица 

проект № 

Ф02937/26.10.09г. и е 

собственост на н-ците на 

Тодор Бранков Джунев

Отписани от актовите книги 

0.599 дка от имот № 045025 

за имот № 045136, 

съгласно скица проект  № 

Ф02937/26.10.09г. и 

предаден на н-ците на 

Тодор Бранков Джунев, 

чрез Общинска служба по 

земеделие  - Божурище

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

758 758 / 18.06.2010 г. 758

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, в 

землището на с.Пролеша, 

ЕКТТЕ 58606, 

м."Село/селище", по 

Картата на възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

Имот №042185 по Картата 

на възстановената 

собственост на землището 

на с.Пролеша , 

м."Село/селище", с площ 

1.001 дка,с начин на 

трайно ползване - нива, 

четвърта категория при 

неполивни условия 

116.20 X X продажба

Със Заповед № РД -

161/01.07.10г. от имот 

№042185 с площ 1.001 

дка м."Село/Селище" по 

КВС с.Пролеша е 

предоставен на 

Общинска служба по 

земеделие-Божурище, 

съгласно скица проект № 

Ф02994/01.04.10 г. и е 

собственост на н-ците на 

Младен Велев Панчев

Отписани от актовите книги 

за общинска собственост 

имот № 042185 съгласно 

скица проект № 

Ф02994/01.04.10 г. и 

предаден на н-ците на 

Младен Велев Панчев чрез 

Общинска служба по 

земеделие  - Божурище на 

основание Заповед № РД  - 

214/ 27.08.10 г.

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



759 759 / 05.07.2010 г. 759

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, с.Гурмазово 

кв.13, придаваеми към п-л 

/УПИ/ I 148 . Кадастралния и 

регулациония план на 

с.Гурмазово е одобрен със 

Заповед № АБ - 122/1980

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

17 кв.м., реална част, 

придаваема към 

урегулиран застроен 

поземлен имот, отреден за 

жилищно строителство

23.00 X X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 17кв.м.придаваем 

по регулация към п-л 

/УПИ/ I 148, кв.13 по ПР 

на с.Гурмазово, 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД 

- 176/20.07.2010 Г. И 

Договор за покупко-

продажба от 29.07.2010 

г.на Иван Андонов 

Шушеров, Македонка 

Сотирова Шушорова, 

Ангел Томчев Андонов и 

Николай Томчев 

Андонов, съсобственици 

на основната част на п-л 

/УПИ/ I 148, съгласно НА 

№ 153, т. XXV, 

д.4644/1969 г и НА № 

157, т.XIV , д.2353/1979 г. 

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

17 кв.м. , придаваем по 

регулация към п-л /УПИ/ I 

148, кв.13 по ПР на 

с.Гурмазово, 

общ.Божурище , на 

основание Заповед № РД - 

193/05.08.2010 г. на Кмета 

на Община Божурище и 

предаден на Иван Андонов 

Шушеров, Македонка 

Сотирова Шушорова, Ангел 

Томчев Андонов и Николай 

Томчев Андонов

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

760 760 / 05.07.2010 г. 760

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, сХераково, 

местност Белица,  кв.8, 

придаваеми към п-л /УПИ/ 

XIX 53.Кадастралния и 

регулациония план на 

с.Хераково, м.Белица е 

одобрен със Заповед № 

36/1989 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

4 кв.м., реална част, 

придаваема към 

урегулиран застроен 

поземлен имот, отреден за 

жилищно строителство

5.40 X X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 4 кв.м.придаваем 

по регулация към п-л 

/УПИ/ XIX 53, кв.8 по ПР 

на м.Белица, с.Хераково 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД 

- 172/15.07.2010 Г. И 

Договор за покупко-

продажба от 19.07.2010 

г.на Димитър Милчев 

Велев и Илия Милчев 

Велев, н-ци на Милчо 

Димитров Велев, 

съсобственици на 

основната част на п-л  

/УПИ/ XIX 53, съгласно 

НА 20, т. XVIII, 

д.2830/1977 г.

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

4 кв.м. , придаваем по 

регулация към п-л /УПИ/ XIX 

53, кв.8 по ПР на м.Белица, 

с.Хераково общ.Божурище, 

на основание Заповед № 

РД - 115 / 20.07.2010г. на 

Кмета на Община 

Божурище и предаден на 

Димитър Милчев Велев и 

Илия Милчев Велев, н-ци 

на Милчо Димитров Велев; 

Съсобственици: н-ците на 

Милчо Димитров Велев 

99.61 % реална част от п-л  

/УПИ/ XIX 53, съгласно НА 

20, т. XVIII, д.2830/1977 г., 

Община Божурище 

собственик на 0.39 % 

реална част от п-л /УПИ/ 

XIX 53

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

761 761 / 23.07.2010 г. 761

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, с.Пролеша, 

кв.10, УПИ IV 

училище.Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Пролеша е одобрен със 

Заповед № О-650/1971г.; ЧИ 

на ПР одобрено със заповед 

№ 719/23.10.1995 г. на 

Кмета.ЧИ ПУП - ПР е 

одобрен със Заповед № ТС - 

148/15.07.2010 г.

Урегулиран поземлен имот 

УПИ IV училище с площ 2 

578.00 кв.м., отреден за 

училище.Двуетажна 

масивна сграда със 

сутерен със ЗП 265 кв.м. и 

РЗП 530 кв.м. за 

обществено обслужване

21 125.60 X X X X

АДС № 77/18.04.1969 г.; 

АДС № 94/18.04.1969г.; 

АОС № 123/08.09.1999 г., 

АОС № 451/19.04.2004г.

чл.2, ал.1, т.2 ЗОС; 

чл.59 от ЗОС; 

Решение № 33 от 

протокол № 7 / 

26.06.2007 г.

X



762 762 / 03.08.2010 г. 762

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, с.Пролеша, 

кв.7, УПИ I 70.Кадастралния 

и регулационния план на 

с.Пролеша е одобрен със 

Заповед № О-650/1971г.; 

Строителен полигон 

одобрен със Заповед РД - 

02-14-234/25.06.1987 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

80 кв.м., реална част, 

придаваем към урегулиран 

поземлен имот, отреден за 

жилищно строителство

192.00 X X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 80 кв.м.придаваем 

по регулация към п-л 

/УПИ/ I 70, кв.7 по ПР на 

с.Пролеша, 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД 

- 180/01.09.2010 г. И 

окончателен  Договор за 

продажба от 23.09.2010 

г.на Иван Иванов Игнатов 

съсобственик на 

основната част на УПИ I 

70, съгласно НА 77, т.VI, 

Д.132/2008 г.

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

80 кв.м. , придаваем по 

регулация към 

новобразуван УПИ I 70 , 

кв.7 по ПР на с.Пролеша, 

общ.Божурище на 

основание Заповед - 

239/28.09.2010 г. на Кмета 

на Община Божурище и 

предаден на Иван Иванов 

Игнатов

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

763 763 / 03.08.2010 г. 763

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, с.Пожарево, 

кв.36, придаваеми към УПИ 

III 502.Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Пожарево е одобрен със 

Заповед № АБ-121/1980г.; 

Попълване в кадастъра на 

имот № 502 одобрено със 

Заповед № РД 

99/29.03.2007 г. на кмета на 

Община Божурище

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

100 кв.м., реална част, 

придаваем към урегулиран 

поземлен имот, отреден за 

жилищно строителство

240.00 X X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 100 кв.м.придаваем 

по регулация към п-л УПИ 

III 502., кв.36 по ПР на 

с.Пожарево, 

общ.Божурище на 

основание Заповед № ТС 

- 181/02.09.2010 г. И 

окончателен  Договор за 

продажба от 27.09.2010 

г.на Петьо Николаев 

Колев съсобственик на 

основната част на УПИ III 

502, съгласно НА 63, т.IV, 

рег.№ 5409Д.615/2008 г.

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

100 кв.м. , придаваем по 

регулация към 

новобразуван УПИ III 502., 

кв.36 по ПР на с.Пожарево, 

общ.Божурище на 

основание Заповед РД -

237/28.09.2010 г. на Кмета 

на Община Божурище и 

предаден на Петьо 

Николаев Колев

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X



764 764 / 10.08.2010 г. 764

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, кв.Максим 

Горки, кв.1, придаваеми по 

регулация към УПИ IX 

44.Кадастралния и 

регулационния план на 

кв.Максим Горки, 

гр.Божурище е одобрен със 

Заповед № 264/1988г.ЧИ на 

ПР одобрено със Заповед 

№ 204/09.10.1991 г.на кмета 

на Община Божурище

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

15 кв.м., реална част, 

придаваем към урегулиран 

поземлен имот, отреден за 

жилищно строителство

129.00 X X продажба

Прекратена 

съсобственост между 

Община Божурище, 

собственик на 15 кв.м. 

поземлен имот без 

кадастрален номер, 

придаваем по регулация 

към УПИ IX 44, кв.1, 

кв.Максим Горки, 

гр.Божурище, одобрен 

със Заповед № 264/1988 

г. и ЧИ на ПР, одобрено 

със Заповед № 

204/09.10.1991 г., 

собственост на н-ците на 

Венцислав Пенов: 

Теодора Пенова, Оля 

Алексиева и Елеонора 

Захариева, за 204 кв.м. 

от имот № 44 отредени 

за улица с ОТ, ОТ, 3, 5 

тяхна собственост, на 

основание Заповед № РД 

- 368/28.10.2010 г. и 

Договор за замяна от 

27.01.2011 г., вписан 

вх.рег.№ 159, акт № 110, 

т.1, д.110/11 г. в Агенция 

по вписванията - 

гр.Сливница

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

15 кв.м. , придаваем по 

регулация УПИ IX 44, кв.1, 

кв.Максим Горки, 

гр.Божурище, на основание 

Заповед РД -47/28.02.2011 

г. на Кмета на Община 

Божурище и предаден на  н-

ците на Венцислав Пенов: 

Теодора Пенова, Оля 

Алексиева и Елеонора 

Захариева; Съсобственици: 

н-ците на Венцислав 

Асенов Пенов 98.95 % 

реална част от УПИ IX 44, 

съгласно НА 149, т.III, 

д.792/1993 г.; Община 

Божурище собственик на 

1.05 % реална част от УПИ 

IX 44. 

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

765 765 / 09.09.2010 г. 765

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, м.Бобен, 

с.Хераково.кв.39, УПИ V 

358.Кадастралния и 

регулационния план 

нам.Бобен, с.Хераково е 

одобрен със Заповед 

№36/06.03.1989 

г.Попълване на 

Кадастрален план одобрено 

със Заповед № 

306/24.09.2002 г. на Кмета 

на Община Божурище.ЧИ на 

ПР одобрено със Заповед 

№ 118/22.05.2003 г.на кмета 

на Община Божурище

Урегулиран поземлен имот 

УПИ V 358, с площ 882 

кв.м., отреден за 

магазин.Двуетажна, 

масивна сграда със ЗП 

104 кв.м. и РЗП 208 кв.м. ( 

за обществено 

обслужване )

5 611.30 X X X X
АДС № 69/17.04.1969 г , 

АОС № 322/14.11.2001 г.

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X



766 766 / 07.10.2010 г. 766

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, с.Пролеша, 

м.Село/Селище, кв.64, 

придаваеми към УПИ II 

109.Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Пролеша е одобрен със 

Заповед № О - 

650/13.08.1971 г.ПУП -ПРЗ 

одобрено със Заповед № 

ТС - 255 / 29.09.2006  г.на 

кмета на Община Божурище

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

35 кв.м., реална част от 

УПИ II 109 , отреден за 

жилищно строителство, 

придаваем по регулация

79.80 X X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 35 кв.м., придаваем 

по регулация към УПИ II 

109, кв.64, 

м.Село/Селище по ПР на 

с.Пролеша, 

общ.Божурище на 

основание заповед № ТС - 

251/12.10.10 г.и Договор 

за продажба от 

03.12.2010 г. на Яни 

Асенов Янев и Николинка 

Николова Янева, 

съсобственици на 

основната част на УПИ II 

109, съгласно НА 135, т.I, 

рег.№ 575, д.139/2007 г.

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

35 кв.м., придаваем по 

регулация към УПИ II 109, 

кв.64, м.Село/Селище по 

ПР на с.Пролеша, 

общ.Божурище и предаде 

на Яни Асенов Янев и 

Николинка Николова Янева; 

Съсобственици: Яни Асенов 

Янев и Николинка Николова 

Янева 93.43 % реална част 

от УПИ УПИ II 109, съгласно 

НА 135, т.I, рег.№ 575, 

д.139/2007 г.Община 

Божурище собственик на 

6.578 % реална част от УПИ 

II 109 

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

767 767 / 21.10.2010 г. 767

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, с.Пролеша, 

кв.52, придаваеми към УПИ 

XV 286.Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Пролеша е одобрен със 

Заповед № О - 

650/13.08.1971 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

4 кв.м., реална част от 

УПИ XV 286, отреден за 

жилищно строителство, 

придаваем по регулация

8.40 X X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 4 кв.м., придаваем 

по регулация към УПИ XV 

286, кв.52, по ПР на 

с.Пролеша, 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД 

- 270/01.11.2010г.и 

Договор за продажба от 

03.11.2010 г. на Виолета 

Ангелова Венкова и 

Румен Георгиев Павлов, 

собственици на 

основната част на УПИ  

XV 286, съгласно НА 178, 

т.XXXIV, д.6305/1972 и 

НА 147, т. III, Д. 

1319/1993 г. 

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

4 кв.м., придаваем по 

регулация към УПИ XV 286, 

кв.52, по ПР на с.Пролеша, 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД - 

275/05.11.2010 г. на Кмета 

на Община Божурище и 

предаден на Виолета 

Ангелова Венкова и Румен 

Георгиев 

Павлов.Съсобственици: 

Виолета Ангелова Венкова 

и Румен Георгиев Павлов, 

собственици на основната 

част на УПИ  XV 286, 99.60 

% реална част, съгласно НА 

178, т.XXXIV, д.6305/1972 и 

НА 147, т. III, Д. 1319/1993 г. 

Община Божурище 

собственик на 0.40 % 

реална част на УПИ  XV 286

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X



768 768 / 10.11.2010 г. 768

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, с.Пролеша, 

кв.5, придаваеми към УПИ II 

53.Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Пролеша е одобрен със 

Заповед № О - 

650/13.08.1971 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

16 кв.м., реална част от 

УПИ II 53, отреден за 

жилищно строителство, 

придаваем по регулация

31.50 X X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 16 кв.м., придаваем 

по регулация към УПИ II 

53, кв.5, по ПР на 

с.Пролеша, 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД 

- 287/12.11.2010г.и 

Договор за продажба 

от16.11.2010 г. на 

Марийка Стоянова 

Тошева, собственик на 

основната част на УПИ II 

53, съгласно НА 101, т. IV 

, д. 2114/1994 г. и НА 75, 

т.V, д.819/1975

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

16 кв.м., придаваем по 

регулация към УПИ II 53, 

кв.5, по ПР на с.Пролеша, 

общ.Божурище  на 

основание Заповед № РД -

293/16.11.2010 г. на Кмета 

на Община Божурище и 

предаден на Марийка 

Стоянова Тошева; 

Съсобственици:Марийка 

Стоянова Тошева 98.86 % 

реална част от УПИ II 53, 

съгласно НА 101, т. IV , д. 

2114/1994 г. и НА 75, т.V, 

д.819/1975; Община 

Божурище собственик на 

1.14 % реална част от УПИ 

II 53, кв.5, с.Пролеша

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X

769 769 / 10.11.2010 г. 769

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, с.Пожарево, 

кв.26, придаваеми към УПИ 

XII 337.Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Пожарево е одобрен със 

Заповед № АБ - 121/1980 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

12 кв.м., реална част , 

придаваеми към 

урегулиран поземлен 

имот, отреден за жилищно 

строителство, придаваем 

по регулация

23.60 X X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 12 кв.м., придаваем 

по регулация към УПИ 

XII337, кв.26, по ПР на 

с.Пожарево, 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД 

- 286/12.11.2010г.и 

Договор за продажба от 

15.11.2010 г. на Лидия 

Лозанова Стефанова, 

собственик на основната 

част на УПИ XII337, 

съгласно НА 191, т.I, 

д.218/1984 г.

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

12 кв.м., придаваем по 

регулация към УПИ XII337, 

кв.26, по ПР на с.Пожарево, 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД -

292/16.11.2010 г. на Кмета 

на Община Божурище и 

предаден на Лидия 

Лозанова Стефанова, 

собственик на основната 

част на УПИ XII337, 

съгласно НА 191, т.I, 

д.218/1984 

г.Съсобственици:Лидия 

Лозанова Стефанова 97.79 

% на УПИ XII337, съгласно 

НА 191, т.I, д.218/1984 

г.Община Божурище 

собственик на 2.21 % 

реална част от УПИ XII337, 

кв.26, с.Пожарево

чл.2, ал.1, т.2 от 

ЗОС; чл.59 от ЗОС
X



770 770 / 17.11.2010г 770

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, с.Пролеша, 

кв.39, придаваеми към п-л / 

УПИ /XII 395.Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Пролеша е одобрен със 

Заповед № О-

650/13.08.1971 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

118 кв.м., реална част , от 

урегулиран поземлен 

имот, /УПИ/  XIII395, 

отреден за жилищно 

строителство, придаваем 

по регулация

246.40 X X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 118 кв.м., 

придаваем по регулация 

към УПИ XII395, кв.39, по 

ПР на с.Пролеша, 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД 

-Р-Д 45/28.03.2011г и 

Договор за продажба 

от30.03.2011г. на Юлиян 

Божков Илиев, 

собственик на основната 

част на УПИ XIII395, 

съгласно НА №98, , т.IV, 

д.1434/1997 г.

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

118 кв.м., придаваем по 

регулация към УПИ XIII395 , 

кв.39, по ПР на с.Пролеша, 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД -

75/04.04.2011 г. на кмета на 

Община Божурище и 

предаден на Юлиян Божков 

Илиев; Съсобственици: 

Юлиян Божков Илиев, 

собственик на 87,31% 

реална част от УПИ 

XIII395,кв., с. Пролеша, 

съгласно НА №98, , т.IV, 

д.1434/1997 г. Община 

Божурище собственикна 

12.69% реална част от 

/УПИ/ XIII395, кв.39, 

с.Пролеша

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост чл.59 

от ЗОС

X

771 771 / 25.11.2010г 771

Обл.Софийска , 

общ.Божурище,  в 

землището на с.Делян 

ЕКТТЕ 206026, 

м."Некосеница" по картата 

на възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

имот№015020 по Картата 

на възстановената 

собственост за землището 

на с.Делян, 

м."Некосеница", с площ 

1,404дка, с начин на 

трайно ползване-ливада, 

осма категория при 

неполивни условия  

29,10 X X X

Със Заповед № РД - 

181/28.07.11 г. имот № 

015020 с площ 1.404 дка, 

м.Некосеница по КВС 

с.Делян с начин на 

трайно ползване е 

предоставен на 

Общинска служба по 

земеделие, съгласно 

скица - проект 

Ф00342/29.03.10г. е 

собственост на Йосиф 

Анчов Станимиров

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост 

имот №15020 съгласно 

скица проект № 

Ф00342/29.03.10г  и 

предаден на н-ците на 

Йосиф Анчов Станимиров, 

чрез общинска служба 

Земеделие  - Божурище, на 

основание Заповед № РД  - 

206/15.08.11 г.

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

772 772 / 25.11.2010 г. 772

Обл.Софийска , 

общ.Божурище,  в 

землището на с.Делян 

ЕКТТЕ 206026, 

м."Поповица" по картата на 

възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

имот№023011 по Картата 

на възстановената 

собственост за землището 

на с.Делян, м."Поповица", 

с площ 2.157дка, с начин 

на трайно ползване-

пасище, мера, пета 

категория при неполивни 

условия  

54.70 X X X

Със Заповед № РД - 

181/28.07.11 г. имот № 

023011 с площ 2.157 дка, 

м.Поповица по КВС 

с.Делян с начин на 

трайно ползване пасище, 

мера е образуван имот № 

023059 площ 1.141 дка и 

е предоставен на 

Общинска служба по 

земеделие, съгласно 

скица - проект 

Ф00343/29.03.10г. е 

собственост на Йосиф 

Анчов Станимиров

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост 

1.141 дка от имот № 023011 

с площ 2.157 дкаот който е 

образуван имот № 023059 , 

съгласно скица проект № 

Ф00343/29.03.10г  и 

предаден на н-ците на 

Йосиф Анчов Станимиров, 

чрез общинска служба 

Земеделие  - Божурище, на 

основание Заповед № РД  - 

205/15.08.11 г.

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



773 773 / 25.11.2010 г. 773

Обл.Софийска , 

общ.Божурище,  в 

землището на с.Делян 

ЕКТТЕ 206026, м."Долчето" 

по картата на 

възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

имот№023032 по Картата 

на възстановената 

собственост за землището 

на с.Делян, м."Долчето", с 

площ 8.283 дка, с начин на 

трайно ползване-пасище, 

мера, осма категория при 

неполивни условия  

104.40 X X X

Със Заповед № РД - 

181/28.07.11 г. имот № 

023032 с площ 8.283 дка, 

м.Долчето по КВС 

с.Делян с начин на 

трайно ползване пасище, 

мера е образуван имот № 

023057 площ 4.574 дка и 

е предоставен на 

Общинска служба по 

земеделие, съгласно 

скица - проект 

Ф00344/29.03.10г. е 

собственост на Йосиф 

Анчов Станимиров

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост 

4.574 дка от имот № 023032 

с площ 8.283 дка от който е 

образуван имот № 023057 , 

съгласно скица проект № 

Ф00344/29.03.10г  и 

предаден на н-ците на 

Йосиф Анчов Станимиров, 

чрез общинска служба 

Земеделие  - Божурище, на 

основание Заповед № РД  - 

204/15.08.11 г.

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСЗЗ, чл.45 

г от ППЗСПЗЗ

X

774 774 / 25.11.2010 г. 774

Обл.Софийска , 

общ.Божурище,  в 

землището на с.Хераково 

ЕКТТЕ 77246, м."Гъзелев 

дол" по картата на 

възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

имот№ 167068 по Картата 

на възстановената 

собственост за землището 

на с.Хераково, м."Гъзелев 

дол", с площ 4.067 дка, с 

начин на трайно ползване-

нива, пета категория при 

неполивни условия  

458.40 X X X

Със Заповед № РД - 

128/01.06.11 г. имот № 

167068 с площ 4.067 дка, 

м."Гъзелев дол"по КВС 

с.Хераково е 

предоставен на 

Общинска служба по 

земеделие, съгласно 

скица - проект 

Ф04182/19.10.10г. е 

собственост на  н-ците на 

Милуш Димитров Ленков

Отписан от актовите книги 

за общинска 

собственостимот № 167068  

съгласно скица проект № 

Ф04182/19.10.10г.  Е 

предаден на  н-ците на 

Милуш Димитров Ленков 

чрез общинска служба 

Земеделие  - Божурище, на 

основание Заповед № РД  - 

180/28.07.11 г.

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСЗЗ, чл.45 

г от ППЗСПЗЗ

X

775 775 / 01.12.201 г. 775

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, 

гр.Божурище, кв.75, УПИ VIII 

общ.,по ПЗР  на 

гр.Божурище, съгласно 

Заповед  № АБ - 22/1984 

г.на СОНС и разрешение 

Заповед № 233/28.05.1990 

г.; ЧИ  одобрено със 

Заповед № 66/31.03.1999г 

ЧИ-ПУП ПР одобрено със 

Заповед №ТС-

182/03.09.2010г

 урегулиран поземлен 

имот п-л /УПИ/ VIIIобщ, XIV 

общ., кв.75 по ПЗР гр. 

Божурище с площ 900 

кв.м., отреден за магазини 

и заведения за хранене

9531,90 X X замяна

Съгласно Заповед РД-

95/28.03.2012г и Договор 

за замяна на недвижими 

имоти от 26.04.2012г- 

недвижим имот частна 

общинска собственост 

УПИ VIIIобщ, кв.75 по 

пълна регулация на 

гр.Божурище,актуван с 

АЧОС № 

775/01.12.2010гвписан на 

02.12.2010г вх.рег.№ 

1533, акт № 117, том 6, 

дело №1158/2010г в 

Службата по вписванията 

при Агенция по 

вписванията - Сливница 

заменен с УПИ I021014, кв. 

48, кв. Максим Горки, гр. 

Божурище собственост 

на Веселин Бойчев 

Тонков

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост 

недвижим  - имот УПИ 

VIIIобщ,кв.75 по плана за 

регулация на гр.Божурище 

с площ 900м
2
 отреден за 

магазини и заведения за 

хранене при граници: 

североизток -п-л /УПИ/  

VIIIобщ; югоизток --улица с 

ОК,ОК,63а, 50а; югозапад -

край регулация и 

северозапад - край 

регулация и предаден на 

Веселин Бойчев Тонков на 

основание Заповед№ РД-

156/04.05.2012г на Кмета на 

Обшина Божурище

пар.42 от ПЗР на 

ЗДИ на ЗОС.Във 

връзка с чл.78 от 

ЗДС, чл.108 от 

ППЗДС Заповед ДИ- 

13/18.02.08гОбласт

ен управител 

Софийска област 

отписан в полза на 

община Божурище

X



776 776 / 10.12.2010 г. 776

Обл.Софийска , 

общ.Божурище,  в 

землището на с.Пролеша 

ЕКТТЕ 58606, 

м."Село/Селище" по картата 

на възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

имот№ 045133 по Картата 

на възстановената 

собственост за землището 

на с.Пролеша, 

м."Село/Селище", с площ 

1.091 дка, с начин на 

трайно ползване-нива, 

четвърта категория при 

неполивни условия  

161.80 X X продажба

Със Заповед № РД - 

120/31.05.11 г. имот № 

045133 с площ 1.091 дка, 

м."Село/Селище "по КВС 

с.Пролеша са 

предоставени на 

общинска служба 

Земеделие - Божурище 

0.256 дка от които е 

образуван имот № 

045138 с площ 0.256 дка, 

съгласно скица - проект 

Ф03015/19.10.10 г. е 

собственост на  н-ците на 

Гергин Зарев Миков

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост от 

имот № 045133 , съгласно 

скица проект 

Ф03015/19.10.10 г. 0.256 

дка от който е образуван 

имот № 045138 с площ 

0.256 дка и предаден на   н-

ците на Гергин Зарев 

Миков, чрез Общинска 

служба по земеделие - 

божурище на основание 

Заповед № РД - 

176/28.07.11 г.

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСЗЗ, чл.45 

г от ППЗСПЗЗ

X

777 777 / 10.12.2010 г. 777

Обл.Софийска , 

общ.Божурище,  в 

землището на с.Пролеша 

ЕКТТЕ 58606, 

м."Село/Селище" по картата 

на възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

имот№ 040230 по Картата 

на възстановената 

собственост за землището 

на с.Пролеша, 

м."Село/Селище", с площ 

0.317 дка, с начин на 

трайно ползване-нива, 

четвърта категория при 

неполивни условия  

47.00 X X продажба

Със Заповед № РД - 

129/01.06.11 г. имот № 

040230 с площ 0.317 дка, 

м."Село/Селище "по КВС 

с.Пролеша са 

предоставени на 

общинска служба 

Земеделие - Божурище , 

съгласно скица - проект 

Ф03014/19.10.10 г. и е 

собственост на  н-ците на 

Гергин Зарев Миков

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост от 

имот № 040230 и предаден 

на   н-ците на Гергин Зарев 

Миков, чрез Общинска 

служба по земеделие - 

божурище на основание 

Заповед № РД - 

177/28.07.11 г.

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСЗЗ, чл.45 

г от ППЗСПЗЗ

X

778 778 / 10.12.2010 г. 778

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, с.Пролеша, 

кв.24, придаваеми към п-л / 

УПИ VIII 117.Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Пролеша е одобрен със 

Заповед № О-

650/13.08.1971 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

67кв.м., реална част , от 

урегулиран поземлен 

имот, /УПИ/  VIII 117, 

отреден за жилищно 

строителство, придаваем 

по регулация

93.20 X X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 67кв.м., придаваем 

по регулация към УПИ 

VIII117, кв.24, по ПР на 

с.Пролеша, 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД 

-  318/23.12.2010г и 

Договор за продажба от 

29.12.2010г. на Найден 

Милудинов Младенов, 

съсобственик по 

наследство на УПИ 

VIII117, , съгласно НА 

135, т.  XXIII, д.4225/1960 

г. и единствен купувач и 

собственик съглансо 

декларация за отказ и 

съгласие на н-ците на 

Милудин Младенов 

Йорданов

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

67 кв.м., придаваем по 

регулация към УПИ  VIII117, 

кв.24, по ПР на с.Пролеша, 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД -

321/29.12.2010 г.на на 

Община Божурище и 

предаден на  н-ците на 

Милудин Младенов 

Йорданов; Съсобственици:  

н-ците на Милудин 

Младенов Йорданов, 

собственици на 87.31 % 

реална част от УПИ VIII117, 

кв.24, с.Пролеша, съгласно 

НА 135, т.XXIII, д.4225/1960 

г.Община Божурище 

собственик на 13.39 % 

реална част VIII117, кв.24, 

с.Пролеша

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост чл.59 

от ЗОС

X



779 779 / 10.01.2011 г. 779

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, с.Пожарево, 

кв.26, придаваеми към п-л / 

УПИ XVI 337.Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Пожарево е одобрен със 

Заповед № АБ - 121/1980 г. 

Часично изменение 

одобрени със Заповед № 

90/10.10.1983 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

4 кв.м., реална част, 

придаваема към 

урегулиран застроен 

поземлен имот, отреден за 

жилищно строителство

5.30 X X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 4кв.м., придаваем 

по регулация към УПИ 

XVI337, кв.26, по ПР на 

с.Пожарево, 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД 

- 13/25.01.2011г. и 

Договор за продажба от 

24.01.2011 г. на Костадин 

Христов Косанов, 

съсобственик на 

основната част на  УПИ 

XVI337 , съгласно НА 13, 

т.III, рег. № 2562; 

д.384/2010 г. 

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

4 кв.м., придаваем по 

регулация към УПИ XVI337, 

кв.26, по ПР на с.Пожарево, 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД -

16/25.01.2011 г. на кмета на 

Община Божурище и 

предаден на  н-ците на 

Костадин Христов Косанов; 

Съсобственици:  Костадин 

Христов Косанов 99.23 % 

реална част, от УПИ XVI337 

, съгласно НА 13, т.III, рег. 

№ 2562; д.384/2010 г. ; 

Община Божурище 

собственик на 0.77 % 

реална част от XVI337, 

кв.26, с. Пожарево

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост чл.59 

от ЗОС

X

780 780 / 12.01.2011 г. 780

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, 

с.Гурмазово, кв.2, УПИ XVI 

за трафопост.Кадастралния 

и регулационния план на 

с.Гурмазово е одобрен със 

Заповед № АБ - 

122/21.05.1980 г. Часично 

изменение одобрено със 

Заповед № ТС - 

232/29.12.2010 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

220 кв.м., отреден за 

трафопост

946.80 X

Учредено право на строеж за 

изграждане на площадков енергиен 

обект ( трансформаторен  пост ) на 

терен с площ 9 кв.м. върху имот 

частна собственост УПИ XVI за 

трафопост, кв.2 по ПР на 

с.Гурмазово, общ.Божурище на 

основание решение № 

10/27.01.2011 г. и Заповед № РД - 

46/28.02.2011 г. и Договор за 

учредено право на строеж от 

14.06.2011 г. на "ЧЕЗ 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД

X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост чл.59 

от ЗОС

X



781 781 / 21.02.2011 г. 781

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, с.Хераково, 

м.Бобен, кв.30, придаваеми 

по регулация към УПИ 

II235.Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Хераково, местност Бобен 

е одобрен със Заповед є 

36/06.03.1989 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

124 кв.м.. Реална част , 

придаваем към урегулиран 

поземлен имот п-л УПИ II 

235, кв. 30, м.Бобен, 

с.Хераково с площ 718 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

163.70 X X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 124 кв.м., 

придаваем по регулация 

към УПИ II 235, кв.30, по 

ПР на м.Бобен, 

с.Хераково 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД 

- 144/24.06.2011 г. и 

Договор за продажба от 

06.07.2011 г. на Божидар 

Иванов Джоргов, 

собственик на основната 

част УПИ II 235, съгласно 

НА №  71, т.II, Д.№ 

1192/1998 г., чрез 

пълномощника Иван 

Арангелов Джоргов

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

124 кв.м., придаваем по 

регулация към УПИ II 235, 

кв.30, по ПР на м.Бобен, 

с.Хераково, общ.Божурище 

на основание Заповед № 

РД -159/07.07.2011 г.на 

кмета на Община Божурище 

и предаден на Божидар 

Иванов Джоргов, чрез 

пълномощника Иван 

Арангелов Джоргов; 

Съсобственици: Божидар 

Иванов Джоргов е 

собственик на 82.73 % 

реална част от УПИ II 235, 

съгласно НА №  71, т.II, 

Д.№ 1192/1998 г.,Община 

Божурище собственик на 

17.23 % реална част от УПИ 

II 235, кв.30, по ПР на 

м.Бобен, с.Хераково 

общ.Божурище

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост чл.59 

от ЗОС

X

782 782 / 24.02.2011 г. 782

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, 

гр.Божурище, кв.18, УПИ I за 

парк.Кадастралния и 

регулационния план на 

гр.Божурище е одобрен със 

Заповед № АБ - 22/1984 г. 

ЧИ на ПУП одобрено със 

заповед № 66/31.03.1999 г.; 

ЧИ на ПУП одобрено с 

решение № 20/07.06.2002 г.; 

ЧИ на ПУП одобрено с 

решение № 17/17.02.2011 г.

незастроен урегулиран 

поземлен имот УПИ I с 

площ 19 208 кв.м., отреден 

за парк

223 775.10 X X X X АЧОС № 55/20.08.1998 г.

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59, 

ал.2 от ЗОС; 

Решение № 17 от 

протокол № 

3/17.02.2011 г. на 

ОбСъвет - 

гр.Божурище

X



783 783 / 16.03.2011 г. 783

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, село 

Хераково, м.Бобен, кв.34, 

придаваеми по регулация 

към УПИ IX 

321.Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Хераково, м.Бобен е 

одобрен със Заповед № 36 / 

06.03.1989 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

2 кв.м., реална част, 

придаваем към урегулиран 

поземлен имот,п-л УПИ IX 

321, кв.34, 

м.Бобен,с.Хераково  с 

площ от 880 кв.м., отреден 

за жилищно строителство

3.60 X X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 2 кв.м., придаваем 

по регулация към УПИ п-л 

УПИ IX 321, кв.34, 

м.Бобен,с.Хераково, 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД 

- 63/21.03.2011 г. и 

Договор за продажба от 

23.03.2011 г. на Албена 

Любенова Иванова, 

собственик на основната 

част на  УПИ IX 321, 

съгласно НА № 195, т.II, , 

д. 711/1993 г.

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

2 кв.м., придаваем по 

регулация към УПИ IX 321, 

кв.34, по ПР на м.Бобен, 

с.Хераково, общ.Божурище 

на основание Заповед № 

РД -71/29.03.2011 г. на 

кмета на Община Божурище 

и предаден на  Албена 

Любенова Иванова,; 

Съсобственици:Албена 

Любенова Иванова е 

собственик на 99.77 % 

реална част от УПИ IX 321, 

съгласно НА 195, т.  II, д.№ 

711/1993 г.Община 

Божурище собственик на 

0.23 % реална част от УПИ 

IX 321, кв.34, м.Бобен, 

с.Хераково, общ.Божурище 

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59, 

ал.2 от ЗОС

X

784 784 / 23.03.2011 г. 784

Област Софийска, Община 

Божурище, гр.Божурище, 

кв.82, урегулиран поземлен 

имот УПИ IV9594 

общ..Кадастралния и 

регулационния план на 

гр.Божурище е одобрен със 

Заповед № АБ - 

22/26.01.1984 г.Изменение 

на ЗРП одобрено със 

Заповед № 94 / 18.05.1999 

г.Попълване на 

кадастралния план 

одобрено със заповед № 

300 - 4 - 22 от 02.04.2002 г. 

на АК; Решение № 20 от 

07.06.2002 г. на ОбСъвет - 

гр.Божурище

Урегулиран поземлен имот 

УПИ IV9594,общ. , кв.82, 

гр.Божурище, с площ 256 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

2 894.20 X

Право на строеж за построяване на 

жилищна сграда с 365 кв.м. РЗП 

върху общински имот УПИ IV 9594, 

общ., на Цветелина Петрова 

Димитрова, съгласно Н.А. за 

Покупко-продажба на Ограничено 

Вещно Право № 72, том.V, рег. № 

2690, дело № 884/2004 г.

продажба

Продаден Урегулиран 

поземлен имот УПИ IV 

9594, общ., кв.82 по ПР на 

гр.Божурище с площ 256 

кв.м., на основание 

Заповед № РД - 

207/15.08.2011 г. и 

Договор за продажба от 

08.09.2011 г. на 

Цветелина Петрова 

Димитрова, Собственик 

на основната част на УПИ 

XII337 , съгласно Н.А. за 

Покупко-продажба на 

Ограничено вещно право 

№ 72, том V, рег. № 2690, 

дело № 884/2004 г. и Н.А. 

№ 134, т.II, рег. № 2812, 

д.297/2009 г. на 

триетажна масивна 

жилищна сграда, 

изградена в УПИ IV 9594, 

общ., кв.82

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

УПИ IV 9594, общ., кв.82 по ПР 

на гр.Божурище, 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД - 

230/09.09.2011 г. на Кмета 

на Община Божурище и 

предаден на Цветелина 

Петрова Димитрова

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59, 

ал.2 от ЗОС

X



785 785 / 04.04.2011 г. 785

Област Софийска, Община 

Божурище, село Пожарево, 

кв. 5 , придаваеми по 

регулация към п-л УПИ II 35. 

Кадстралния и 

регулационния план на 

с.Пожарево е одобрен със 

Заповед № АБ - 121/1980 г.; 

Частично изменение, 

одобрено със Заповед № 

34/27.07.1987 г. на СОНС

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

16 кв.м., реална част от 

УПИ II 35, с площ 804 

кв.м.с основна част от 788 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

36.50 X X продажба

Продаден Поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 16 кв.м., придаваем 

по регулация към УПИ II 

35, кв.5, по ПР на 

с.Пожарево, 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД 

- 87/18.04.2010г.и 

Договор за продажба 

от27.04.2011 г. на 

Николай Евлогиев 

Николов, собственик на 

основната част на УПИ II 

35, съгласно Н.А. № 132, 

т. II, д.№ 332/1981 г.

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

16 м 
2
., придаваем по 

регулация към УПИ II 35, 

кв.5, по ПР на с.Пожарево, 

общ.Божурище  на 

основание Заповед № РД -

96/29.04.2011 г. на Кмета на 

Община Божурище и 

предаден на Николай 

Евлогиев Николов; 

Съсобственици: Николай 

Евлогиев Николов 98.01 % 

реална част от п-л УПИ II 

35, съгласно Н.А. № 132, т. 

II, д.№ 332/1981 г.; Община 

Божурище, собственик на 

1.99 % реална част от п-л 

УПИ II 35, кв.5, по ПР на 

с.Пожарево, общ.Божурище

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59, 

ал.2 от ЗОС

X

786 786 / 17.06.2011 г. 786

Област Софийска, Община 

Божурище, село Хераково, 

кв.29 , отреден за детски 

ясли. Кадстралния и 

регулационния план на 

с.Хераково е одобрен със 

Заповед № О - 

352/09.05.1970 г.Изменение 

на ЗРП одобрено със 

Заповед № АБ-

376/23.12.1987 г.

Урегулиран поземлен имот 

УПИ V, кв. 29, с.Хераково, 

общ.Божурище, с площ 6 

497 м 
2
 , отреден за детски 

ясли и детска градина

14 813.20 X X X X АДС № 73/17.04.1969 г.

§ 42 от ПЗР на ЗДИ 

на ЗОС.Във връзка 

с чл.78 от ЗДС, 

чл.108 от ППЗДС; 

Заповед № ДС - И - 

11/15.06.11 г. на 

Областен 

Управител 

Софийска област, 

отписан в полза на 

Община Божурище

X

787 787 / 17.06.2011 г. 787

Обл.Софийска , 

общ.Божурище,  в 

землището на с.Пожарево 

ЕКТТЕ 57100, м."Унгол" по 

картата на възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

имот№ 054046 по Картата 

на възстановената 

собственост за землището 

на с.Пожарево, м."Унгол", 

с площ 6.806 дка, с начин 

на трайно ползване-

ливада, девета категория 

при неполивни условия  

85.80 X X продажба

С решение № 22 от 

протокол № 2/2011-15 от 

заседание на ОбСъвет - 

гр.божурищее 

предоставен имот № 

054064 с площ 2.710 дка, 

м. "Унгол", по КВС с. 

Пожарево е собственост 

на н-ците на Свилен 

Миланов Колев в 

съществуващи ( 

възстановими ) стари 

граници от имот № 

054046 с площ 6.806 дка

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост 

имот №054064 с площ 

2.710, м."Унгол" по КВС на 

с.Пожарево, собственост на 

Свилен Миланов Колев  

съществуващи ( 

възстановими ) стари 

граници на основание 

Заповед № РД -72/29.02.12 

г.

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



788 788 / 17.06.2011 г. 788

Обл.Софийска , 

общ.Божурище,  в 

землището на с.Пожарево 

ЕКТТЕ 57100, 

м."Младенковица" по 

картата на възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

имот№ 059004 по Картата 

на възстановената 

собственост за землището 

на с.Пожарево, 

м."Младенковица", с площ 

0.992 дка, с начин на 

трайно ползване-нива, 

пета категория при 

неполивни условия  

121.50 X X продажба

Със Заповед № РД - 

155/05.07.11 г. имот № 

059004 с площ 0.992 дка, 

м. "Младенковица" по 

КВС с.Пожарево е 

предоставен на 

Общинска служба по 

Земеделие, съгласно 

скица проект № 

Ф01847/10.11.10 г. е 

собственост на н-ците на 

Захаринка Георгиева 

Колева

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост 

имот № 059004 съгласно 

скица проект № 

Ф01847/10.11.10 г. и 

предаден на н-ците на 

Захаринка Георгиева 

Колева чрез Общинска 

служба по земеделие - 

Божурище, на основание 

Заповед № РД - 

178/28.07.11 г.

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

789 789 / 17.06.2011 г. 789

Обл.Софийска , 

общ.Божурище,  в 

землището на с.Пролеша 

ЕКТТЕ042178, 

м."Село/Селище" по картата 

на възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

имот№ 042178 по Картата 

на възстановената 

собственост за землището 

на с.Пролеша, 

м."Село/Селище", с площ 

0.961 дка, с начин на 

трайно ползване-нива, 

четвърта категория при 

неполивни условия  

142.60 X X X X X X X

790 790 / 17.06.2011 г. 790

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, 

гр.Божурище, кв.61, 

придаваеми по регулация 

към УПИ XIII 554 

.Кадастралния и 

регулационния план на 

гр.Божурище е одобрен със 

Заповед АБ - 121/1984 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

27 кв.м., реална част, 

придаваем към урегулиран 

поземлен имот п-л УПИ XII 

544, кв.61, гр.Божурище с 

площ 410 кв.м., отреден за 

жилищно строителство

345.10 X X X X

Съсобственици: Валентин 

Василев Манчев 94.39 % 

реална част от УПИ XIII 554, 

съгласно НА № 65, т.I, Д.№ 

58/1979 г. Община 

Божурище собственик на 

5.61 % реална част от УПИ 

XIII544, кв.61, гр.Божурище

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

791 791 / 17.06.2011 г. 791

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, с.Мала 

Раковица, кв.9, придаваеми 

по регулация към УПИ 

VI38.Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Мала Раковица е одобрен 

със Заповед №7/06.01.1993 

г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

96 кв.м., реална част, 

придаваем към урегулиран 

поземлен имот п-л УПИ 

VI38, кв.9, с.Мала 

Раковица, общ.Божурище 

с площ 556 кв.м., основна 

част - 475 кв.м., отреден за 

жилищно строителство

200.40 X X X X

Съсобственици: н-ци на 

Асен Симов Гьорев 82.20 % 

реална част от УПИ УПИ 

VI38, съгласно НА № 138, т. 

II, д.№ 392/1998 г. Община 

Божурище собственик на 

1.73 % реална част от УПИ 

VI38, кв.9, с. Мала Раковица

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X



792 792 / 22.06.2011 г. 792

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, с.Пожарево 

, кв.24, придаваеми по 

регулация към УПИ 

IX311.Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Пожарево е одобрен със 

Заповед №АБ - 

121/21.05.1980 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

18 кв.м., реална част, 

придаваем към урегулиран 

поземлен имот п-л  УПИ 

IX311, кв.24, с.Пожарево, 

общ.Божурище с площ 1 

572 кв.м. и основна част - 

1 454 кв.м., отреден за 

жилищно строителство

27.60 X X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 18 кв.м. придаваем 

по регулация към УПИ 

IX311, кв.24 по ПР на 

с.Пожарево, 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД 

- 146/27.06.2011 г. и 

Договор за продажба от 

28.06.2011 г. на 

Захаринка Кирилова 

Гергова, собственик на 

основната част на УПИ 

IX311, съгласно НА № 40, 

т.III, д.№ 934/1990 г.

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

18 кв.м., придаваем по 

регулация към УПИ IX311, 

кв.24 по ПР на с.Пожарево, 

общ.Божурище и предаден 

на Захаринка Кирилова 

Гергова; Съсобственици: н-

ци на Кирил Борисов 

Иванов 98.86 % реална 

част от УПИ IX311, 

съгласно НА № 40, т.III, д.№ 

934/1990 г.; Община 

Божурище собственик на 

1.14 % реална част от УПИ 

IX311, кв.24 по ПР на 

с.Пожарево 

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

793 793 / 22.06.2011 г. 793

Обл.Софийска , 

общ.Божурище,  в 

землището на с.Пожарево 

ЕКТТЕ 57100, 

м."Младенковица" по 

картата на възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

имот№ 059003 по Картата 

на възстановената 

собственост за землището 

на с.Пожарево, 

м."Младенковица", с площ 

1.930 дка, с начин на 

трайно ползване-нива, 

пета категория при 

неполивни условия  

236.40 X X продажба

Със Заповед № РД - 

156/05.07.11 г. от имот с 

площ 1.930 дка м. 

"Младенковица" по КВС 

с.Пожарево са 

предоставен на 

Общинска служба по 

Земеделие 0.776 дка, от 

които е образуван имот 

№ 059006 с площ 0.776 

дка, съгласно скица 

проект № 

Ф01848/10.11.10 г.и е 

собственост на н-ците на 

Захаринка Георгиева 

Колева

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост 

имот № 0059003 - 0.776 

дка, съгласно скица проект 

№ Ф01848/10.11.10 г. от 

който е образуван имот № 

0059006 с площ 0.776 дка и 

предаден на н-ците на 

Захаринка Георгиева 

Колева чрез Общинска 

служба по земеделие - 

Божурище, на основание 

Заповед № РД - 

179/28.07.11 г.

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

794 794 / 30.06.2011 г. 794

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, с.Хераково, 

п-л /УПИ/ VI, кв.4, отреден 

за "съвет, битови услуги, 

фурна, поща" с площ 1 947 

кв.м., собственост на 

Община Божурище, 

съгласно АОС 

417/12.11.2003 г.( публична 

общинска собственост 

).Дворищната регулация е 

утвърдена със Заповед № О 

- 352/09.05.1970 г.

Масивна едноетажна 

сграда с предназначение 

за клубни 

дейности.Застроена площ 

от 49 кв.м., построена орез 

1984 г.

2 407.30 X X X X X

чл.2, ал.1, т.7от 

Закон за общинска 

собственост; 

Договор за Покупко-

продажба от 

23.12.2010 г., 

вписан в служба по 

вписвания с 

вх.рег.№ 

1722/28.12.2010 г., 

акт № 62, том 7, 

дело №1320/210 г.

X

795 795 / 30.06.2011 г. 795

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, с.Хераково, 

п-л /УПИ/ VI, кв.4, отреден 

за "съвет, битови услуги, 

фурна, поща" с площ 1 947 

кв.м., собственост на 

Община Божурище, 

съгласно АОС 

417/12.11.2003 г.( публична 

общинска собственост 

).Дворищната регулация е 

утвърдена със Заповед № О 

- 352/09.05.1970 г.

Масивна едноетажна 

сграда с предназначение 

фурна.Застроена площ от 

149 кв.м, построена през 

1943 г. и преустроена през 

1962 г. 

3 724.50 X X X X X

чл.2, ал.1, т.7от 

Закон за общинска 

собственост; 

Договор за Покупко-

продажба от 

23.12.2010 г., 

вписан в служба по 

вписвания с 

вх.рег.№ 

1722/28.12.2010 г., 

акт № 62, том 7, 

дело №1320/210 г.

X



796 796 / 11.07.2011 г. 796

Обл.Софийска , 

общ.Божурище,  в 

землището на с.Пролеша 

ЕКТТЕ 58606, м."Песоко" по 

картата на възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

имот№ 040129 по Картата 

на възстановената 

собственост за землището 

на с.Пролеша, м."Песоко", 

с площ 0.688 дка, с начин 

на трайно ползване-нива, 

четвърта категория при 

неполивни условия  

79.90 X X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

797 797 / 29.07.2011 г. 797

Обл.Софийска , 

общ.Божурище,  в 

землището на с.Росоман 

ЕКТТЕ 63121, м."Камен 

кладенец" по картата на 

възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

имот№ 019018 по Картата 

на възстановената 

собственост за землището 

на с.Росоман, м."Камен 

кладенец", с площ 2.067 

дка, с начин на трайно 

ползване-нива, десета 

категория при неполивни 

условия  

16.70 X X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

798 798 / 29.07.2011 г. 798

Обл.Софийска , 

общ.Божурище,  в 

землището на с.Росоман 

ЕКТТЕ 63121, м."Камен 

кладенец" по картата на 

възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

имот№ 019019 по Картата 

на възстановената 

собственост за землището 

на с.Росоман, м."Камен 

кладенец", с площ 2.281 

дка, с начин на трайно 

ползване-нива, десета 

категория при неполивни 

условия  

18.50 X X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

799 799 / 19.09.2011 г. 799

Обл.Софийска , 

общ.Божурище, м.Стопански 

двор, по КВС на с.Гурмазово  

ЕКАТТЕ 18184,имот № 

000264, по картата на 

възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

незстроен, неурегулиран 

поземлен имот с номер № 

000264 с площ 1 201 кв.м., 

полски път, м.Стопански 

двор, по Картата на 

с.Гурмазово, преобразуван 

от публична в имот частна 

общинска собственост с 

решение на ОбСъвет - 

гр.Божурище

270.20 X X продажба

На основание Заповед № 

ТС - 2/12.01.2012 г. и 

Предварителен договор 

от 27.12.2011 г., сключен 

Окончателен договор от 

21.02.2012 г. по чл.15, 

ал.5 от ЗУТ, продаден 

имот частна общинска 

собственостполски път № 

000264 с площ 1 201 кв.м. 

по КВС на с.Гурмазово, 

м.Стопански двор, 

включен в новообразуван 

имот I 

208,209,211,205,206,207,210,235,264, 

кв.2,м.Стопански двор, 

с.Гурмазово, 

общ.Божурище, "АНГРО" 

ООД, ЕИК: 131429714, 

седалище и адрес на 

управление:област 

София (столица ), 

Столична община, 

гр.София, р-н Люлин, п.к. 

1324, жк.Люлин, 

бул.Царица Йоанна 68, 

ет.2, офис 4

На основание Заповед № 

РД - 50/22.02.2012 г. 

отписан от актовата книга 

за частна общинска 

собственост полски път № 

000264 с площ 1 201 кв.м. 

по КВС на с.Гурмазово, 

м.Стопански двор, включен 

в новообразуван УПИ I 

208,209,211,205,206,207,210,235,264, 

кв.2, м.Стопански двор, 

с.Гурмазово, 

общ.Божурище и предаден 

на "АНГРО"ООД; ЕИК: 

131429714

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за Общинската 

собственост; 

решение №81 от 

протокол №8 от 

заседание на 

ОбСъвет - 

гр.Божурище, 

проведено на 

21.07.2011 г.

X



800 800 / 19.09.2011 г. 800

Обл.Софийска , 

общ.Божурище,  в 

землището на с.Пролеша 

ЕКТТЕ 58606, имот № 

040239, м."Село/Селище" по 

картата на възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници

имот№ 040239 по Картата 

на възстановената 

собственост за землището 

на с.Пролеша, 

м."Село/Селище", с площ 

1.211 дка, с начин на 

трайно ползване-нива, 

четвърта категория при 

неполивни условия  

140.60 X X продажба

с Решение № 21 от 

протокол № 2/2011-15 от 

заседание на ОбСъвет - 

гр.Божурище е 

предоставен имот № 

040247 с площ 0.876 дка, 

м. "Село/Селище", по 

КВС с. Пролеша е 

собственост на н-ците на 

Никифор Станиславов 

Жотев в съществуващи ( 

възстановими ) стари 

граници, образуван от 

имот № 040239 с площ 

1.211 дка, м. 

"Село/Селище" по КВС 

с.Пролеша

Отписан от актовите книги 

за Общинска собственост от 

имот № 040239, с площ 

1.211 дка, м."Село/Селище 

по КВС на с.Пролеша в 

собственост на н-ците на 

Никифор Станиславов 

Жотев в съществуващи ( 

възстановими ) стари 

граници 0.876 дка, на 

основание Заповед № РД - 

71/29.02.12 г.

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

801 801 / 19.09.2011г. 801

обл. Софийска, общ. 

Божурище в землището на 

с.Хераково ЕКТТЕ 77246, 

имот №125032, м.”Бобен” по 

КВС възстановен в реални 

граници

обл. Софийска, общ. 

Божурище в землището на 

с.Хераково ЕКТТЕ 77246, 

имот №125032, м.”Бобен” 

по КВС възстановен в 

реални граници

602.00 X X

Прекратена 

съсобственост с 

Кирил Димитров 

Арсов

Зап. РД-259/06.10.2011г и 

договор за продажба от 

06.10.12г продадена 12м
2  

на Кирил Дим. Арсов 

собственик на /УПИ/ І118 , 

кв.22 по ПР на с.Росоман

Зап. РД-259/06.10.2011г и 

договор за продажба от 

06.10.12г продадена 12м
2  

на Кирил Дим. Арсов 

собственик на /УПИ/ І118 , 

кв.22 по ПР на с.Росоман

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

802 802 / 28.09.2011г. 802

обл. Софийска, общ. 

Божурище, с.Росоман, кв.22, 

придаваеми към п-л. /УПИ/ 

І118 Дворищната и уличната 

регулация са одобрени със 

Заповед №АБ -6/19.01.1988г

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

12м
2
 реална част, 

придаваема по регулация 

към /УПИ/ І118 , кв.22 по ПР 

на с.Росоман с площ 

394м
2
 и основна част от 

382м
2
, отреден за 

жилищно строителство

18.40 X X

Прекратена 

съсобственост с 

Кирил Димитров 

Арсов

Зап. РД-259/06.10.2011г и 

договор за продажба от 

06.10.12г продадена 12м
2  

на Кирил Дим. Арсов 

собственик на /УПИ/ І118 , 

кв.22 по ПР на с.Росоман

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

12 кв.м.придаваем по 

регулация към п-л /УПИ/ 

I118, кв.22 по ПР на 

с.Росоман, общ.Божурище 

на основание Заповед РД-

259/06.10.2011г. на кмета 

на Община Божурище и 

предаден на Кирил 

Димитров Арсов

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

803 803 / 28.09.2011 г. 803

обл. Софийска, общ. 

Божурище, с. Златуша кв.17  

придаваеми към п-л. /УПИ/ 

ХVІ221м Дворищната и 

уличната регулация са 

одобрени със Зап.№АБ-

118/07.04.1983г;  Изменение 

на дворищната регулация 

одобрена със Заповед 

№146/31.10.1984г на СОНС

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

30м
2
, реална част, 

придаваема по регулация 

към п-л/УПИ/ ХVІ221, кв.17 

по ПР на с.Златуша с 

площ 858м
2
 и основна част 

от 828м
2
,отреден за 

жилищно строителство

45.90 X X X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X



804 804 / 28.09.2011 г. 804

обл.Софийска, общ. 

Божурище, с. Златуша кв.17 

(седемнадесети) 

придаваеми към п-л. /УПИ/ 

VІ221 Дворищната и уличната 

регулация са одобрени Зап. 

№АБ-

118/07.04.1983г;Изменение 

на дворищната регулация 

одобрена със заповед 

№146/31.10.1984г на СОНС

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

8м
2
, реална част, 

придаваема по регулация 

към /УПИ/ VІ221, кв.17 по 

ПР на с.Златуша с площ 

845м
2
 и основна част от 

837м
2
, отреден за жил. 

стр.

12.20 X X продажба X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

805 805 / 30.09.2011 г. 805

Област Софийска, община 

Божурище, село Гурмазово, 

кв.17, придаваеми към п-л 

/УПИ/ IV 182.Дворищната и 

уличната регулация са 

одобрени със Заповед №АБ-

122/1980г

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

8м
2
 реална част, 

придаваема по регулация 

към /УПИ/ ІV182, кв.17 по 

ПР на с.Гурмазово с площ 

774м
2
 и основна част от 

761м
2
, отреден за жил. 

стр.

12.20 X

Прекратена съсобственост с Мирчо 

Николов Манолов, Николина 

Николова Гаврилова, Захари 

Андреев Харалампиев, Татяна 

Андреева Харалампиева, Силвия 

Виденова Манолова и Красимир 

Асенов Манолов

продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 8м
2
, придаваем по 

регулация към п-л./УПИ/ 

ІV182, кв.17 по ПР на 

с.Гурмазово, 

общ.Божурище на 

основание заповед РД-

180/18.05.2010г и 

договор за покупко 

продажба от 18.10.2012г 

на Мирчо Николов 

Манолов, Николина 

Николова Гаврилова, 

Захари Андреев 

Харалампиев, Татяна 

Андреева Харалампиева, 

Силвия Виденова 

Манолова и Красимир 

Асенов Манолов, 

съсобственици на 

основната част на п-

л./УПИ/ ІV182, съгласно 

протокол от 28.03.1958

Отписан от актовата на 

основание заповед РД-

392/08.11.2012г на кмета на 

Община Божурище и 

предаден на Мирчо 

Николов Манолов, 

Николина Николова 

Гаврилова, Захари Андреев 

Харалампиев, Татяна 

Андреева Харалампиева, 

Силвия Виденова 

Манолова и Красимир 

Асенов Манолов

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

806 806 / 17.10.2011 г. 806

обл. Софийска, общ 

Божурище, землището на с. 

Гурмазово ЕКТТЕ 18174, м. 

Соленяко по КВС на с. 

Гурмазово;имот №000043, 

съгласно скица 

№Ф03311/26.09.2011г 

изработена от ЕТ 

”Геосистемс- Татяна 

Ламбева” и заверена от ОСЗ 

- Божурище

поземлен имот с номер 

000043  с площ 

197,348дка, с начин на 

трайно ползване – нива, 

четвърта категория при 

неполивни условия

31 822.40 X X X X X

чл.2, ал.1, т.7 от 

Закон за 

общинската 

собственост.Догово

р № РДС - 

19/29.07.2011 г. за 

безвъзмездно 

прехвърляне 

правото на 

собственост, 

сключен по реда на 

ЗДС, вписан в 

Агенция по 

вписванията -

Сливница, с вх.№ 

896/01.08.2011 г.акт 

№ 76, том 4, дело 

№ 685/2011 г. 

X



807 807 / 17.10.2011 г. 807

обл. Софийска, общ 

Божурище, землището но 

село Гурмазово ЕКТТТЕ 

18174, м. Долни Соват по 

КВС с.Гурмазово, имот 

№000255, съгласно скица 

№Ф 03312/26.09.2011г 

изработена от ЕТ 

”Геосистемс- Татяна 

Ламбева” и заверена от ОСЗ-

Божурище

поземлен имот с номер 

000255  с площ 20,00дка с 

начин на трайно ползване 

– нива, четвърта 

категория при неполивни 

условия

3 225.00 X X X X

чл.2, ал.1, т.7 от 

Закон за 

общинската 

собственост.Догово

р № РДС - 

19/29.07.2011 г. за 

безвъзмездно 

прехвърляне 

правото на 

собственост, 

сключен по реда на 

ЗДС, вписан в 

Агенция по 

вписванията -

Сливница, с вх.№ 

896/01.08.2011 г.акт 

№ 76, том 4, дело 

№ 685/2011 г. 

X

808 808 / 17.10.2011 г. 808

обл. Софийска, общ 

Божурище, землището на 

село Пролеша ЕКТТТЕ 

58606 местност 

Село/Селище по КВС с. 

Пролеша, имот №040248, 

съгласно скица 

№Ф03055/27.09.2011г 

изработена от ЕТ 

”Геосистемс- Татяна 

Ламбева” и заверена от 

Общинска служба 

земеделие - Божурище

поземлен имот № 040248 с 

площ 15м
2
 с начин на 

трайно ползване полски 

път, частна общинска 

собственост

3.40 X X продажба

Продаден имот №040248 

с площ 15м
2 

с НТП полски 

път 
 
включен в нов УПИ 

VІ040044,кв.64,с.Пролеша, 

общ.Божурище, с договор 

от 15.12.11г на основание 

предварителен договор 

от 24.11.2011г и Заповед 

№ТС - 84/18.11.11г на 

Ант. Рангелова Иванова

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост и 

предаден на Антоанета 

Рангелова Иванова имот № 

040248, с площ 15 кв.м. с 

начин на трайно ползване 

полски път включени в УПИ 

VІ040044,кв.64,с.Пролеша, 

общ.Божурище, съгласно 

Заповед № РД - 

403/19.12.11 г. 

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; 

Решение № 82 от 

Протокол № 8 от 

Заседание на 

ОбСъвет, 

гр.Божурище

X

809 809 / 20.10.2011 г. 809

обл. Софийска, общ 

Божурище, землището на 

село Гурмазово ЕКТТТЕ 

18174 по КВС с. Гурмазово; 

имот №000263, съгласно 

скица №Ф03321/17.10.2011г 

изработена от ЕТ 

”Геосистемс- Татяна 

Ламбева” и заверена от 

Общинска служба 

земеделие - Божурище

Поземлен имот с № 

000263 с площ 1.974 дка, с 

начин на трайно ползване 

полски път, частна 

общинка собственост

447.40 X X продажба

Продаден поземлен имот 

с номер 000263 с площ 

1,974дка, с начин на 

трайно ползване полски 

път, частна общинска 

собственост в землището 

на село Гурмазово 

ЕКАТТЕ 18174 по КВС на 

село Гурмазово, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска на 

основание Решение № 

103 от протокол №10 от 

заседание на ОбСъвет- 

гр.Божурище проведено 

на 13.09.2011г, Заповед 

№ РД -331/24.10.2011г и 

договор за продажба от 

22.03.2012г на 

„Национална компания 

индустриални зони” ЕАД 

представлявана от 

Валери Людмилов 

Андреев

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот с номер 

000263 с площ 1.974 дка, с 

начин на трайно ползване 

полски път, частна 

общинска собственост в 

землището на с.Гурмазово 

ЕКТТТЕ 18174 по Картата 

на възстановената 

собственост на село 

Гурмазово, общ.Божурище, 

обл.Софийска на основание 

Заповед РД - 

461/27.12.2012 г. на Кмета 

на Община Божурище и 

предадн на Национална 

компания индустриални 

зони” ЕАД представлявана 

от Валери Людмилов 

Андреев

ал.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост;Решен

ие №103 от 

протокол №10 от 

заседание на 

ОбСъвет 

–Божурище 

проведено на 

13.09.2011г  да се 

продаде на 

„Национална 

компания 

индустриални зони” 

ЕАД

X



810 810 / 03.11.2011 г. 810

обл. Софийска, общ. 

Божурище, гр.Божурище, п-

л./УПИ/ ІV за общ. жил. стр., кв.70 

по ПР на гр.Божурище с 

площ 5 575м
2
, собственост 

на Община Божурище 

съгласно АОС 

212/01.12.2000 

г.Дворищната регулация е 

утвърдена със Зап. № АБ-

22/1984

административен адрес: 

гр.Божурище, ул.Витоша 

№24

Апартамент №15 - 

едностаен (гарсониера) с 

площ от 39.56м
2
  състоящ 

се от: спалня-дневна, 

кухня-столова, баня, антре 

и балкон, находящ се на 

етаж 1, вход Б, блок 

№3;мазе №15 

(петнадесет) с площ от 

6,28м2, находящо се вход 

Б, блок №3;

2.39% идеални части от 

общите части и правото на 

строеж върху п-л./УПИ/ ІV 

за общ. жил. стр., кв.70 по 

ПР на гр.Божурище

6 046.30

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от закона на 

общинската 

собственост

X продажба

На основание Заповед 

№РД-385/05.12.2011г на 

Кмета на Община 

Божурище и Договор за 

покупко продажба на 

имот частна общинска 

собственост: Апартамент 

№15 - едностаен 

(гарсониера) с площ от 

39.56м
2
 състоящ се от: 

спалня-дневна, кухня-

столова, баня, антре и 

балкон, находящ се на 

етаж 1, вход Б, блок 

№3;мазе №15 с площ от 

6,28м2, находящо се във 

вход Б, блок №3 

2.39%идеални части от 

общите части и правото 

на строеж върху п-л. 

/УПИ/ ІV за общ. жил. 

стр., кв.70 по ПР на 

гр.Божурище 

продаден на Калинка 

Георгиева Николова с 

адрес: гр.Божурище, 

ул.Витоша №24, бл.3, 

вх.Б, ет.1 ап.15, наемател 

на общинско жилище 

бл.3, вх.Б, ет.1 ап.15 

съгласно 

Решение№27/2.05.2005г 

на Сливнишки районен 

съд ІІІ състав отговарящ 

на изискванията на чл.41, 

На основание Заповед 

№РД-404/19.12.2011г на 

Кмета на Община 

Божурище отписан от 

актовите книги за общинска 

собственост Апартамент 

№15 - едностаен 

(гарсониера) с площ от 

39.56м
2
 състоящ се от: 

спалня-дневна, кухня-

столова, баня, антре и 

балкон, находящ се на етаж 

1, вход Б, блок №3 заедно с 

мазе №15 с площ от 6,28м
2
, 

находящо се във вход Б, 

блок №3 и 2.39% идеални 

части от общите части и 

правото на строеж върху п-

л./УПИ/ ІV за общ. жил. стр., 

кв.70 по ПР на гр.Божурище 

и предаден на  Калинка 

Георгиева Николова

§ 7, ал. 1 , т.5 от 

закона за местното 

самоуправление и 

местната 

администрация

X

811 811 / 03.11.2011 г. 811

обл. Софийска, общ. 

Божурище, гр.Божурище, п-

л./УПИ/ ІV за общ. жил. стр., кв.70 

по ПР на гр.Божурище с 

площ 5 575м
2
, собственост 

на Община Божурище 

съгласно АОС  

212/01.12.2000г, 

Дворищната регулация е 

утвърдена със Заповед № 

АБ-22/1984

админ. адрес: гр.Божурище, 

ул.Г.Бенковски №17А

Апартамент №21 - 

двустаен с площ 65.42м
2 

състоящ се от: две стаи, 

кухня, баня, антре и две 

лоджии, находящ се на 

етаж 3, вход Б, блок№1; 

мазе№15 с площ 2,77м2, 

находящо се във вход Б, 

блок№1

3.55% ид. ч. от общите 

части и правото на строеж 

върху п-л. /УПИ/ ІV за общ. 

жил. стр., кв.70 по ПР на 

гр.Божурище

7 415.90

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

§ 7, ал. 1 , т.5 от 

закона за местното 

самоуправление и 

местната 

администрация

X

812 812 / 03.11.2011 г. 812

обл. Софийска, общ. 

Божурище, гр.Божурище, п-

л./УПИ/ ІV за общ. жил. стр., кв.70 

по ПР на гр.Божурище с 

площ 5 575м
2
, собственост 

на Община Божурище 

съгласно АОС 

212/01.12.2000г.; 

Дворищната регулация е 

утвърдена със Заповед № 

АБ-22/1984

админ. адрес: гр.Божурище, 

ул.Георги Бенковски №17А

Апартамент №13 - 

едностаен (гарсониера) с 

площ 46.53м
2
  състоящ се 

от: стая, кухня, баня и 

антре, находящ се на етаж 

5, вход А, блок №1; 

мазе№11 с площ 2,04м2, 

находящо се във вход А, 

блок №1

2.38% ид. ч. от общите 

части и правото на строеж 

върху п-л./УПИ/ ІV за общ. 

жил. стр., кв.70 по ПР на 

гр.Божурище

5 244.10

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

§ 7, ал. 1 , т.5 от 

закона за местното 

самоуправление и 

местната 

администрация

X



813 813 / 15.11.2011 г. 813

обл. Софийска, общ. 

Божурище, землището на 

село Пролеша ЕКТТЕ 58606 

по КВС на с. Пролеша имот 

№022291, съгласно скица 

№Ф03047/18.07.2011г 

изработена от ЕТ 

”Геосистемс- Татяна 

Ламбева” и заверена от ОСЗ 

- Божурище

поземлен имот № 022291 с 

площ 0,044дка с НТП 

полски път, частна 

общинска собственост

10.00

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

§ 7, ал. 1 , т.5 от 

закона за местното 

самоуправление и 

местната 

администрация

X

814

814 / 05.12.2011 г. за 

поправка на Акт за Частна 

Общинска Собственост № 

811 / 03.11.2011 г.

814

област Софийска, община 

Божурище, гр.Божурище, п-

л./УПИ/ ІV за общ. жил. стр., 

кв.70 по ПР на гр.Божурище 

с площ 5 575м2, 

собственост на Община 

Божурище съгласно АОС 

212/01.12.2000г

Дворищната регулация е 

утвърдена със Заповед № 

АБ-22/1984; администр. 

адрес: гр.Божурище, 

ул.Георги Бенковски №17А

Апартамент №21 - 

двустаен с площ 65.42м
2 

състоящ се от: две стаи, 

кухня, баня, антре и две 

лоджии пред стаите), 

находящ се на етаж 3, 

вход Б, блок№1; Мазе №2 

с площ 2,77м2, находящо 

се във вход Б, блок№1

3.55% идеални части от 

общите части и правото на 

строеж върху п-л./УПИ/ ІV 

за общ. жил. стр., кв.70 по 

ПР на гр.Божурище

7 415.90

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба

На основание Заповед 

№РД-387/07.12.2011г на 

Кмета на Община 

Божурище и Договор за 

покупко продажба на 

имот частна общинска 

собственост: Апартамент 

№21 - двустаен с площ 

65.42м
2
 състоящ се от: 

две стаи, кухня, баня, 

антре и две лоджии( пред 

стаите), находящ се на 

етаж 3, вход Б, блок№1; 

мазе№2 с площ 2,77м2 

находящо се във вход Б, 

блок№1; 3.55 идеални 

части от общите части и 

правото на строеж върху 

п-л. /УПИ/ ІV за общ. жил. 

стр., кв.70 по ПР на 

гр.Божурище ; продаден 

на Илия Христов Попов с 

адрес: гр.Божурище, 

ул.Георги Бенковски 17А, 

бл.1, вх.Б, ет.3 ап.21, 

наследник на Вълкана 

Рачева Илиева, 

наемател на общинско 

жилище бл.1, вх.Б, ет.3 

ап.21 съгласно Решение 

на съда по 

бракоразводно дело 

№2366 по опис 1986г и 

отговарящ на 

изискванията на чл.41, 

На основание Заповед 

№РД-393/13.12.2011г на 

Кмета на Община 

Божурище отписан от 

актовите книги за общинска 

собственост Апартамент 

№21 - двустаен с площ 

65.42м
2
 състоящ се от: две 

стаи, кухня, баня, антре и 

две лоджии, находящ се на 

етаж 3, вход Б, блок№1, 

заедно с мазе2 с площ 

2,77м
2 

находящо се във 

вход Б, блок№1 и 3.55%  

идеални части и ПС и 

предаден на Илия Христов 

Попов

§ 7, ал. 1 , т.5 от 

закона за местното 

самоуправление и 

местната 

администрация

X

815 815 / 22.06.2011 г. 815

Обл. Софийска, общ. 

Божурище, гр.Божурище, 

кв.78, УПИ ІІ9582, общ, 

Дворищната и уличната 

регулация са утвърдени със 

Заповед №АБ-

22/26.01.1984г

Изменение на ЗРП одобрено 

със Заповед № 

94/18.05.1999г

Попълване на кадастралния 

план е одобрено със 

Заповед №300-4-

22/02.04.2002г на АК и 

Решение №20/07.06.2002г 

на ОбС-гр.Божурище

урегулиран поземлен имот 

п-л. /УПИ/ ІІ9582, общ,, кв.78, 

гр.Божурище, 

общ.Божурище с площ 

600м
2
, отреден за 

жилищно строителство, 

застроен реализирано 

право на строеж

7 140.00

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

Отстъпено право на строеж  на 

Инна Валентинова Благоева и 

Силвия Валентинова Благоева 

съгласно н.а. №54, том І., 

рег.№2528, д.№66/2002г за дарение 

на ОПС върху общинска земя

продажба

Продаден п-л /УПИ/ II 

9582, общ., кв.78 по ПР 

на гр.Божурище, 

общ.Божурище с площ от 

600 кв.м., отреден за 

жилищно строителство, 

застроен реализирано 

право на строеж на 

основание заповед № РД 

- 432 / 26.11.2013 г. и 

Договор за Продажба от 

29.11.2013 г. на Инна 

Валентинова Благоева - 

Найденова

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, п-

л /УПИ/ II9582, общ. По ПР 

на гр.Божурище, 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД - 

460/30.12.2013 г. на Кмета 

на Община Божурище и 

предаден на Инна 

Валентинова Благоева - 

Найденова

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X



816 816 / 15.12.2011 г. 816

обл. Софийска, общ. 

Божурище, землището на с. 

Хераково ЕКАТТЕ 77246 по 

КВС на с.Хераково имот 

№162021, съгласно скица 

№Ф04236/18.07.2011г 

изработена от ЕТ 

”Геосистемс- Татяна 

Ламбева” и заверена от 

Общинска служба 

земеделие - Божурище

поземлен имот с номер 

162021 с площ 0,033дка, с 

начин на трайно ползване 

полски път, частна 

общинска собственост

7.40

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X замяна

Заменен имот №162021 с 

площ 33м
2 

с НТП полски 

път 
 
включен в нов УПИ 

Х162002, кв.21, с.Хераково, 

общ.Божурище, с договор 

от 04.07.12г на основание 

предварителен договор 

от 19.09.2007г и Заповед 

№ТС - 83/16.11.11г на 

Дарина и Иван 

Камбурови

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост на 

основание заповед РД-

248/06.07.2012г на кмета на 

Община Божурище и 

предаден на Дарина 

Иванова Камбурова и Иван 

Спасов Камбуров

чл.2, ал.1, т.1 Закон 

за общинската 

собственост; 

Решение № 53 от 

Протокол  № 9 от 

заседание на 

ОбСъвет - 

гр.Божурище, 

проведено на 

21.08.2007г.

X

817 817 / 19.12.2011 г. 817

обл. Софийска, общ. 

Божурище, село Храбърско, 

кв.34 , придаваеми по 

регулация към п-л./УПИ/ 

VІІ344 ;Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Храбърско е одобрен със 

Заповед №2355/1966г

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

10м
2
, реална част, 

придаваем към урегулиран 

поземлен имот п-л./УПИ/ 

VІІ344, кв.34 с.Храбърско, 

общ.Божурище с площ 

850м
2
и основна част от 

790м
2
, отреден за 

жилищно строителство

22.80 X X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 10м
2
, придаваем по 

регулация към УПИ VІІ344, 

кв.34 по ПР на 

с.Храбърско, 

общ.Божурище на 

основание заповед №РД-

407/21.12.2011г и 

договор за продажба от 

22.12.2011г на Стоян 

Драгомиров Стоянов, 

собственик на основната 

част на УПИ VІІ344, 

съгласно н.а.№83 т. І, 

д.№168/1992г

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост на 

основание заповед РД-

410/27.12.2011г на кмета на 

Община Божурище и 

предаден на Стоян 

Драгомиров Стоянов

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

818 818 / 28.02.2012 г. 818

обл. Софийска, общ. 

Божурище, землище с. 

Гурмазово, ЕКАТТЕ 18174, 

ПИ № 000218 по КВС 

с.Гурмазово съгласно скица 

№Ф 03341/03.01.2012г 

изработена от ЕТ 

”Геосистемс – Татяна 

Ламбева” и заверена към 

03.01.2012г от Общинска 

служба по Земеделие-

Божурище

Поземлен имот номер 

000218, с площ 36,126дка, 

заедно с построените 

върху него 26  сгради, 

както следва:·         01- 

сграда със ЗП 43м2,1 

етаж, масивна 

конструкция, година на 

построяване 1963г

·         02- сграда със ЗП 

27м2, 1 етаж, масивна 

конструкция, година на 

построяване 1960г

·         03- сграда със ЗП 

43м2, 1 етаж, масивна 

конструкция, година на 

построяване 1965г

·         04- сграда със ЗП 

598м2, 1 етаж, масивна 

конструкция, година на 

построяване 1986

·         05- сграда със ЗП 

270м2, 1етаж, масивна 

конструкция, година на 

построяване 1982г

·         06- сграда със ЗП 

310м2 , 1етаж, 

полумасивна конструкция, 

година на построяване 

1959г

·         07- сграда със ЗП 

216м2 , 1етаж, масивна 

конструкция, година на 

построяване 1956г

·         08- сграда със ЗП 

132 034.70

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище 

X X X

Отписани от актовата книга 

за общинска собственост на 

основание Заповед РД-

99/28.02.2013г. : Поземлен 

имот номер 000218, с площ 

36,126дка, заедно с 

построените върху него 26  

сгради, както следва:·         

01- сграда със ЗП 43м2,1 

етаж, масивна конструкция, 

година на построяване 

1963г

·         02- сграда със ЗП 

27м2, 1 етаж, масивна 

конструкция, година на 

построяване 1960г

·         03- сграда със ЗП 

43м2, 1 етаж, масивна 

конструкция, година на 

построяване 1965г

·         04- сграда със ЗП 

598м2, 1 етаж, масивна 

конструкция, година на 

построяване 1986

·         05- сграда със ЗП 

270м2, 1етаж, масивна 

конструкция, година на 

построяване 1982г

·         06- сграда със ЗП 

310м2 , 1етаж, полумасивна 

конструкция, година на 

построяване 1959г

·         07- сграда със ЗП 

216м2 , 1етаж, масивна 

конструкция, година на 

чл.2, ал.1, т.7 Закон 

за общинската 

собственост; 

Договор № РДС - 37 

/ 13.12.2011 г. за 

безвъзмездно 

прехвърляне 

правото на 

собственост върху 

недвижими имоти - 

частна държавна 

собственост, 

сключен по реда на 

чл.54 от ЗДС

X



819 819 / 19.03.2012 г. 819

обл. Софийска, общ. 

Божурище, село Пролеша, 

УПИ І клуб, магазин, 

трафопост, кв.25 с площ 1 

076м2, собственост на 

Община Божурище съгласно 

акт за публична общинска 

собственост 

№419/09.12.2003г

Дворищно регулационния 

план на с.Пролеша е 

одобрен със Заповед №О-

650/13.08.1971г

Градински навес към 

сградата на кметство 

Пролеша, с площ 37,75м
2 

в 

УПИ І клуб, магазин, трафопост, 

кв.25 по плана на село 

Пролеша, община 

Божурище с площ 1 076м
2
, 

строеж VІ категория 

съгласно Разрешение за 

строеж №28/15.02.2007г

414.50

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище 

X X X X

чл.2, ал.1, т.5 Закон 

за общинската 

собственост; 

разрешение за 

строеж № 28 / 

15.02.2007 г. на 

гл.архитект Община 

Божурище; чл.178, 

ал.2 от закон за 

Устройство на 

територията сгради 

VI категория не се 

въвеждат в 

експлоатация

X

820 820 / 23.03.2012 г. 820

обл Софийска, общ. 

Божурище, землището на с. 

Пролеша ЕКТТЕ 58606 по 

КВС на село Пролеша

поземлен имот № 000265 с 

площ 0,012дка, с начин на 

трайно ползване полски 

път, частна общинска 

собственост

0.54

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба

продаден целия имот 

частна общинска 

собственост №000265 с 

площ 0.012дка в части 

1/3 на Огнян Борисов 

Ангелков и 2/3 на Младен 

Николов Младенов; На 

основание Заповед №ТС- 

43/31.05.2012г. на Кмета 

на Община Божурище, за 

одобряване на ПУП - ПРЗ 

в обхват поземлен имот 

№041057, м.Село / 

Селище, землище на 

с.Пролеша, общ. 

Божурище за създаване 

на устройствена зона от 

разновидност жилищна с 

малка височина на 

застрояване и частично 

изменение (ЧИ) на ПУП-

ПРЗ в обхват УПИ 

ІV041156, кв.66 

с.Пролеша, одобрен със 

Заповед №ТС-

221/24.07.2009г и чл.15, 

ал.3 и ал.5 от ЗУТ във 

връзка с чл.17, ал.2, т.3 и 

ал.3, ал.5 от ЗУТ, с чл.34, 

ал.1 от НРПУРОИ на 

Община Божурище, 

продаден целия имот  

№000265  по КВС за 

землището на с.Пролеша 

ЕКАТТЕ 58606, 

На основание Заповед 

№РД- 223/19.06.2012г имот 

№000265 е отписан и 

предаден на Огнян Борисов 

Ангелков и Младен Николов 

Младенов

чл.2, ал.1, т.1 Закон 

за общинската 

собственост; 

Решение № 54 от 

Протокол  № 4/2011-

15 от заседание на 

ОбСъвет - 

гр.Божурище, 

проведено на 

26.01.2012г.

X

821 821 / 26.03.2012 г. 821

обл Софийска, общ.  

Божурище, с. Храбърско, 

кв.46, придаваеми по 

регулация към п-л. 

/УПИ/ХІІІ415 Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Храбърско е одобрен със 

Заповед №2355/1966г

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

5м
2
, реална част, 

придаваем към урегулиран 

поземлен имот п-л./УПИ/ 

ХІІІ415, кв.46 па ПР на 

с.Храбърско, 

общ.Божурище с площ 

1210м
2
и основна част от 1 

205м
2
, отреден за 

жилищно строителство

11.40

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 5м
2
, придаваем по 

регулация към УПИ 

ХІІІ415, кв.46 по ПР на 

с.Храбърско, 

общ.Божурище на 

основание заповед №РД-

112/10.04.2012г и 

договор за продажба от 

03.05.2012г на 

Александър Михайлов и 

Стоян Михайлов, 

съсобственици на 

основната част на УПИ 

ХІІІ415

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

на основание заповед РД-

159/07.05.2012г на кмета на 

Община Божурище и 

предаден на Александър 

Иванов Михайлов и Стоян 

Иванов Михайлов

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X



822 822 / 04.04.2012 г. 822

обл Софийска, общ 

Божурище в землището на 

с.Пролеша ЕКАТТЕ 58606, 

м.” Песоко” по КВС, 

възстановен в реални 

граници съгласно скица 

№Ф03076/19.03.2012г 

изработена от ЕТ 

”Геосистемс – Татяна 

Ламбева” и заверена към 

21.03.2012г от Общинска 

служба по Земеделие-

Божурище

имот №040129 по КВС за 

землището на с.Пролеша, 

м.”Песоко”, с площ 

0,569дка, с начин на 

трайно ползване – нива, 

четвърта категория при 

неполивни условия

51.38 X X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ; 

чл.59 от ЗОС

X

823 823 /11.05.2012 г. 823

обл Софийска, общ 

Божурище в землището на 

с.Пожарево ЕКАТТЕ 57100, 

м.”Равнище” по КВС, 

възстановен с план за 

земеразделяне, съгласно 

скица № К01921/24.04.2012г 

изработена служебно и 

заверена към 24.04.2012г от 

Общинска служба по 

Земеделие-Божурище

имот №064001 по Картата 

на възстановената 

собственост за землището 

на с.Пожарево, 

м.”Равнище”, с площ 

2,803дка, с начин на 

трайно ползване – нива, 

седма категория при 

неполивни условия

98.10

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище 

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

824 824 / 11.05.2012 г. 824

обл Софийска, общ 

Божурище в землището на 

с.Пожарево ЕКАТТЕ 57100, 

м.”Ливаге” по КВС, 

възстановен с план за 

земеразделяне,съгласно 

скица № К01923/14.09.2011г 

изработена служебно и 

презаверена към 

11.05.2012г от Общинска 

служба по Земеделие - 

Божурище

имот №072015 по КВС за 

землището на с.Пожарево, 

м.”Ливаге”, с площ 

16,737дка, с начин на 

трайно ползване – нива, 

четвърта категория при 

неполивни условия

1 511.50

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище 

X X X

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост на 

основание Заповед №РД-

287/07.08.2012г на Кмета на 

Община Божурище и 

предаден на ОСЗ – 

гр.Божурище по Решение 

№105 от протокол №8/2011-

15 от заседание на 

ОбСъвет –гр.Божурище 

проведено на 31.05.2012г 

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

825 825 / 11.05.2012 г. 825

обл Софийска, общ 

Божурище в землището на 

с.Пожарево ЕКАТТЕ 57100, 

м.”Църквище” по КВС, 

възстановен с план за 

земеразделяне; съгласно 

скица № К01925/14.09.2011г 

изработена служебно и 

презаверена към 

11.05.2012г от Общинска 

служба по Земеделие - 

Божурище

имот №079001 по КВС за 

землището на с.Пожарево, 

м.”Църквище”, с площ 

12,498дка, с начин на 

трайно ползване – нива, 

VІІ категория при 

неполивни условия

437.43

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище 

X X X

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост на 

основание Заповед №РД-

287/07.08.2012г на Кмета на 

Община Божурище и 

предаден на ОСЗ – 

гр.Божурище по Решение 

№105 от протокол №8/2011-

15 от заседание на 

ОбСъвет –гр.Божурище 

проведено на 31.05.2012г

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



826 826 / 11.05.2012 г. 826

обл Софийска, общ 

Божурище в землището на 

с.Пожарево ЕКАТТЕ 57100, 

м.”Поляне” по КВС, 

възстановен с план за 

земеразделяне, съгласно 

скица № К01929/07.05.2012г 

изработена служебно и 

презаверена към 

11.05.2012г от ОСЗ – 

Божурище

имот №089008 по КВС за 

землището на с.Пожарево, 

м.”Поляне”, с площ 

21,001дка, с НТП– нива V 

категория при неполивни 

условия

1 440.67

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище 

X X X

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост на 

основание Заповед №РД-

287/07.08.2012г на Кмета на 

Община Божурище и 

предаден на ОСЗ – 

гр.Божурище по Решение 

№105 от протокол №8/2011-

15 от заседание на 

ОбСъвет –гр.Божурище 

проведено на 31.05.2012г 

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

827 827 / 11.05.2012 г. 827

обл Софийска, общ 

Божурище в землището на 

с.Пожарево ЕКАТТЕ 57100, 

м.”Брода” по КВС, 

възстановен с план за 

земеразделяне, съгласно 

скица № К01930/07.05.2012г 

изработена служебно и 

презаверена към 

11.05.2012г от ОСЗ– 

Божурище

имот №076028 по КВС за 

землището на с.Пожарево, 

м.”Брода”, с площ 

1,600дка с НТП – нива, ІV 

категория при неполивни 

условия

144.48

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище 

X X X

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост на 

основание Заповед №РД-

287/07.08.2012г на Кмета на 

Община Божурище и 

предаден на ОСЗ – 

гр.Божурище по Решение 

№105 от протокол №8/2011-

15 от заседание на 

ОбСъвет –гр.Божурище 

проведено на 31.05.2012г

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

828 828 / 11.05.2012 г. 828

обл Софийска, 

общ.Божурище в землището 

на с.Пролеша ЕКАТТЕ 

58606, м.”Бъшина падина” 

по КВС, възстановен с план 

за земеразделяне, съгласно 

скица № К03061/02.12.2011г 

изработена служебно и 

презаверена на 11.05.2012г 

от ОСЗ-Божурище

имот №027101 по КВС за 

землището на с.Пролеша, 

м.”Бъшина падина”, с площ 

3,002дка с НТП – нива, ІV 

категория при неполивни 

условия

309.81

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище 

X X X

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост на 

основание Заповед №РД-

287/07.08.2012г на Кмета на 

Община Божурище и 

предаден на ОСЗ – 

гр.Божурище по Решение 

№105 от протокол №8/2011-

15 от заседание на 

ОбСъвет –гр.Божурище 

проведено на 31.05.2012г

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

829 829 / 11.05.2012 г. 829

обл Софийска, общ. 

Божурище в землището на 

с.Пролеша ЕКАТТЕ 58606, 

м.”Бродо” по КВС, 

възстановен с план за 

земеразделяне, съгласно 

скица № К03060/02.12.2011г 

изработена служебно и 

презаверена на 11.05.2012г 

от ОСЗ-Божурище

имот №026006 по КВС за 

землището на с.Пролеша, 

м.”Бродо”, с площ 

13,538дка, с НТП – нива, 

ІV категория при 

неполивни условия

1 222.48

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище 

X X X

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост на 

основание Заповед №РД-

287/07.08.2012г на Кмета на 

Община Божурище и 

предаден на ОСЗ – 

гр.Божурище по Решение 

№105 от протокол №8/2011-

15 от заседание на 

ОбСъвет –гр.Божурище 

проведено на 31.05.2012

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

830 830 / 11.05.2012 г. 830

обл Софийска, общ. 

Божурище в землището на 

с.Пожарево ЕКАТТЕ 57100, 

м.”Брода” по КВС, 

възстановен с план за 

земеразделяне, съгласно 

скица № К01922/14.09.2011г 

изработена служебно и 

презаверена към 

11.05.2012г от ОСЗ – 

Божурище

имот №076023 по Картата 

на възстановената 

собственост за землището 

на с.Пожарево, м.”Брода”, 

с площ 3,200дка, с начин 

на трайно ползване – 

нива, ІV категория при 

неполивни услови

288.96

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище 

X X X

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост на 

основание Заповед №РД-

287/07.08.2012г на Кмета на 

Община Божурище и 

предаден на ОСЗ – 

гр.Божурище по Решение 

№105 от протокол №8/2011-

15 от заседание на 

ОбСъвет –гр.Божурище 

проведено на 31.05.2012г

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



831 831 / 11.05.2012 г. 831

обл Софийска, общ. 

Божурище в землището на 

с.Златуша ЕКАТТЕ 31187, 

м.”Раневица” по КВС, 

възстановен с план за 

земеразделяне, съгласно 

скица № К00562/14.09.2011г 

изработена служебно и 

презаверена към 

11.05.2012г от ОСЗ – 

Божурище

имот №091010 по КВС за 

землището на с.Златуша, 

м.”Раневица”, с площ 

32,273дка  с НТП – нива, 

VІ категория при 

неполивни условия

2 914.25

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище 

X X X

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост на 

основание Заповед №РД-

287/07.08.2012г на Кмета на 

Община Божурище и 

предаден на ОСЗ – 

гр.Божурище по Решение 

№105 от протокол №8/2011-

15 от заседание на 

ОбСъвет –гр.Божурище 

проведено на 31.05.2012г 

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

832 832 / 11.05.2012 г. 832

обл. Софийска, общ. 

Божурище в землището на 

с.Росоман ЕКАТТЕ 63121, 

м.”Шута могила” по Картата 

на възстановената 

собственост, възстановен с 

план за земеразделяне 

съгласно скица № 

К00426/14.09.2011г 

изработена служебно и 

презаверена на 11.05.2012г 

от ОСЗ -  Божурище

имот №088001 по КВС за 

землището на с.Росоман, 

м.”Шута могила”, с площ 

31,071 дка с начин на 

трайно ползване – нива, 

VІІІ категория при 

неполивни условия

761.24

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище 

X X X

Отписан от актовата книга 

за общинска на основание 

Заповед №РД-

287/07.08.2012г на Кмета на 

Община Божурище и 

предаден на ОСЗ – 

гр.Божурище по Решение 

№105 от протокол №8/2011-

15 от заседание на 

ОбСъвет –гр.Божурище 

проведено на 31.05.2012

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

833 833 / 11.05.2012 г. 833

обл Софийска, общ. 

Божурище в землището на 

с.Гурмазово ЕКАТТЕ 18174, 

м.”Мъртвак” по КВС, 

възстановен с план за 

земеразделяне съгласно 

скица № К03311/14.09.2011г 

изработена служебно и 

презаверена на 11.05.2012г 

от ОСЗ-Божурище

имот №018257 по Картата 

на възстановената 

собственост за землището 

на с.Гурмазово, 

м.”Мъртвак”, с площ 0,604 

дка, с начин на трайно 

ползване – нива, ІV 

категория при неполивни 

условия

54.54

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище 

X X X

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост на 

основание Заповед №РД-

287/07.08.2012г на Кмета на 

Община Божурище и 

предаден на ОСЗ – 

гр.Божурище по Решение 

№105 от протокол №8/2011-

15 от заседание на 

ОбСъвет –гр.Божурище 

проведено на 31.05.2012

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

834 834 / 11.05.2012 г. 834

обл Софийска, общ 

Божурище в землището на 

с.Пожарево ЕКАТТЕ 57100, 

м.”Равнище” по КВС, 

възстановен с план за 

земеразделяне съгласно 

скица № К01924/14.09.2011г 

изработена служебно и 

презаверена към 

11.05.2012г от ОСЗ – 

Божурище

имот №063052 по КВС за 

землището на с.Пожарево, 

м.”Равнище”, с площ 

3,003дка, с начин на 

трайно ползване – нива, V 

категория при неполивни 

условия

206.01

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище 

X X X

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост на 

основание Заповед №РД-

287/07.08.2012г на Кмета на 

Община Божурище и 

предаден на ОСЗ – 

гр.Божурище по Решение 

№105 от протокол №8/2011-

15 от заседание на 

ОбСъвет –гр.Божурище 

проведено на 31.05.2012г

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

835 835 / 11.05.2012 г. 835

обл Софийска, общ 

Божурище в землището на 

с.Росоман ЕКАТТЕ 63121, 

м.”Прогона” по КВС, 

възстановен с план за 

земеразделяне, съгласно 

скица № К00428/14.09.2011г 

изработена служебно и 

презаверена на 11.05.2012г 

от ОСЗ-Божурище

имот №114027 по Картата 

на възстановената 

собственост за землището 

на с.Росоман, м.”Прогона”, 

с площ 2,010 дка, с начин 

на трайно ползване – 

нива, VІІІ категория при 

неполивни условия

49.24

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище 

X X X

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост на 

основание Заповед №РД-

287/07.08.2012г на Кмета на 

Община Божурище и 

предаден на ОСЗ – 

гр.Божурище по Решение 

№105 от протокол №8/2011-

15 от заседание на 

ОбСъвет –гр.Божурище 

проведено на 31.05.2012г

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



836 836 / 11.05.2012 г. 836

обл Софийска, общ 

Божурище в землището на 

с.Росоман ЕКАТТЕ 63121, 

м.”Равнище” по КВС, 

възстановен с план за 

земеразделяне, съгласно 

скица № К00429/14.09.2011г 

изработена служебно и 

презаверена на 11.05.2012г 

от ОСЗ-Божурище

имот №115013 по КВС за 

землището на с.Росоман, 

м.”Равнище”, с площ 1,190 

дка, с начин на трайно 

ползване – нива, VІІІ 

категория при неполивни 

условия

29.16

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище 

X X X

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост на 

основание Заповед №РД-

287/07.08.2012г на Кмета на 

Община Божурище и 

предаден на 

ОСЗ–гр.Божурище по 

Решение №105 от протокол 

№8/2011-15 от заседание 

на ОбСъвет –гр.Божурище 

проведено на 31.05.2012г

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

837 837 / 11.05.2012 г. 837

обл Софийска, общ 

Божурище в землището на 

с.Росоман ЕКАТТЕ 63121, 

м.”Хераковски рид” по КВС, 

възстановен с план за 

земеразделяне, съгласно 

скица № К00427/14.09.2011г 

изработена служебно и 

презаверена на 11.05.2012г 

от ОСЗ-Божурище

имот №087015 по КВС за 

землището на с.Росоман, 

м.”Хераковски рид”, с площ 

15,942 дка, с начин на 

трайно ползване – нива, 

VІІІ категория при 

неполивни условия

390.58

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище 

X X X

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост на 

основание Заповед №РД-

287/07.08.2012г на Кмета на 

Община Божурище и 

предаден на ОСЗ – 

гр.Божурище по Решение 

№105 от протокол №8/2011-

15 от заседание на 

ОбСъвет –гр.Божурище 

проведено на 31.05.2012г

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

838 838 / 11.05.2012 г. 838

обл Софийска, общ 

Божурище в землището на 

с.Златуша ЕКАТТЕ 31187, 

м.”Витошица” по КВС, 

възстановен с план за 

земеразделяне, съгласно 

скица № К00561/14.09.2011г 

изработена служебно и 

презаверена към 

11.05.2012г от ОСЗ – 

Божурище

имот №060002 по КВС за 

землището на с.Златуша, 

м.”Витошица”, с площ 

21,610дка  с начин на 

трайно ползване – 

изоставена нива, ІХ 

категория при неполивни 

условия

347.92

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище 

X X X

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост на 

основание Заповед №РД-

287/07.08.2012г на Кмета на 

Община Божурище и 

предаден на ОСЗ – 

гр.Божурище по Решение 

№105 от протокол №8/2011-

15 от заседание на 

ОбСъвет –гр.Божурище 

проведено на 31.05.2012г

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

839 839 / 11.05.2012 г. 839

обл Софийска, общ 

Божурище в землището на 

с.Храбърско ЕКАТТЕ 77400, 

м.”Беличка река” по КВС, 

възстановен с план за 

земеразделяне, съгласно 

скица № К04561/03.05.2012г 

изработена служебно и 

презаверена към 

11.05.2012г от ОСЗ – 

Божурище

имот №108023 по Картата 

на възстановената 

собственост за землището 

на с.Храбърско, 

м.”Беличка река”, с площ 

4,576дка, с начин на 

трайно ползване – 

изоставена нива, ІV 

категория при неполивни 

услов

472.24

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище 

X X X

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост на 

основание Заповед №РД-

287/07.08.2012г на Кмета на 

Община Божурище и 

предаден на ОСЗ – 

гр.Божурище по Решение 

№105 от протокол №8/2011-

15 от заседание на 

ОбСъвет –гр.Божурище 

проведено на 31.05.2012г

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

840 840 / 11.05.2012 г. 840

обл Софийска, общ 

Божурище, град Божурище, 

квартал Максим Горки, 

квартал 48, УПИ І021014 ; ПУП 

– ПРЗ е одобрен със 

Заповед ТС – 57/28.04.2010г 

на Кмета на Община 

Божурище

Урегулиран поземлен имот 

УПИ І021014 с площ 1 597м
2
, 

кв.48, кв. Максим Горки, 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, отреден за 

кръгово обръщало и 

паркинг (за техническа 

инфраструктура), 

централна зона (Ц)

13 143.60

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

чл.2, ал.1, т.7 Закон 

за общинската 

собственост.Догово

р за замяна на 

недвижими имоти от 

26.04.2012 г. между 

Община Божурище 

и Веселин Бойчев 

Тонков

X



841 841 / 14.05.2012 г. 841

обл Софийска, общ 

Божурище в землището на 

с.Храбърско ЕКАТТЕ 77400, 

м.”Беличка река” по КВС, 

възстановен в реални 

граници съгласно скица №К 

04566/14.05.2012г 

изработена служебно и 

заверена на 14.05.2012г от 

ОСЗ – Божурище

имот №112010 по КВС за 

землището на 

с.Храбърско, м.”Беличка 

река”, с площ 6,961дка, с 

начин на трайно ползване 

– нива, V категория при 

неполивни условия

716.29

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

842 842 / 14.05.2012 г. 842

обл.Софийска, общ 

Божурище в землището на 

с.Храбърско ЕКАТТЕ 77400, 

м.”Беличка река” по КВС, 

възстановен в реални 

граници съгласно скица № К 

04565/14.05.2012г 

изработена служебно и 

заверена на 14.05.2012г от 

ОСЗемеделие – Божурище

имот №113010 по КВС за 

землището на 

с.Храбърско, м.”Беличка 

река”, с площ 0,628дка, с 

начин на трайно ползване 

– нива, V категория при 

неполивни условия

55.39

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

843 843 / 14.05.2012 г. 843

обл.Софийска, общ 

Божурище в землището на 

с.Храбърско ЕКАТТЕ 77400, 

м.”Беличка река” по КВС, 

възстановен в реални 

граници съгласно скица № К 

04565/14.05.2012г 

изработена служебно и 

заверена на 14.05.2012г от 

ОСЗемеделие – Божурище

имот №113010 по КВС за 

землището на 

с.Храбърско, м.”Беличка 

река”, с площ 0,628дка, с 

начин на трайно ползване 

– нива, V категория при 

неполивни условия

56.62

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

844 844 / 14.05.2012 г. 844

обл Софийска, общ 

Божурище,двуетажна 

масивана сграда в общински 

УПИ I, частна общинска 

собственост, актуван с 

АОС№60/23.11.1998г. от кв. 

24 по плана на гр. 

Божурище. 

1.1/5 идеални части 

(59.35м
2
/489.95м

2
) от 

двуетажна масивна 

сграда, представляваща 

търговски обект „кафе 

аператиф и магазин за 

хранителни стоки”, цялата 

с РЗП  489.95м
2
, 

построена в общински УПИ 

I, кв.24 по плана на 

гр.Божурище, община 

Божурище;2. 7/8 идеални 

части (125.50м2/160.50м2) 

от мазе с ЗП 160.50м2 от 

двуетажна масивана 

сграда, представляваща 

търговски обект „кафе 

аперитив и магазин за 

хранителни стоки”, цялата 

с РЗП от 489.95м2,  

построена в общински УПИ 

I, кв. 24 по плана на 

гр.Божурище, община 

Божурище. 

187 641.70
Кмета на Община 

Божурище
X X X

Съставен нов АЧОС 

№849/08.06.2012г за 

поправка на 

№844/14.05.2012г

чл.2, ал.1, т.7 Закон 

за общинската 

собственост във 

връзка с чл.92 от 

Закона за 

собствеността; 

Решение № 

82/29.03.2012 г. от 

Протокол № 6/2012-

15 на Общински 

съвет Божурище

X



845 845 / 16.05.2012 г. 845

обл Софийска, общ 

Божурище по КВС на 

с.Хераково ЕКАТТЕ 77246, 

м.”Ридо”, възстановен в 

реални граници, съгласно 

скица № К 

04301/28.03.2012г 

изработена служебно и 

заверена на 28.03.2012г от 

ОСЗ– Божурище

имот №159020 по КВС за 

землището на с.Хераково, 

м.”Ридо”, с площ 0,631дка, 

с начин на трайно 

ползване – ливада, Х 

категория при неполивни 

условия

3.31

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост на 

основание Заповед №РД-

383/05.11.2012г на Кмета на 

Община Божурище, 

0.541дка предадени на ОСЗ 

– гр.Божурище по Решение 

№127 от протокол №9/2011-

15 от заседание на Об 

Съвет –гр.Божурище 

проведено на 28.06.2012г в 

собственост на н-ците на 

Димитър Антов

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

846 846 / 16.05.2012 г. 846

обл Софийска, общ 

Божурище по КВС на 

с.Хераково ЕКАТТЕ 77246, 

м.”Ридо”, възстановен в 

реални граници, съгласно 

скица № К 

04300/28.03.2012г 

изработена служебно и 

заверена на 28.03.2012г от 

ОСЗ – Божурище

имот №159001 по КВС за 

землището на с.Хераково, 

м.”Ридо”, с площ 0,554дка, 

с начин на трайно 

ползване – ливада, Х 

категория при неполивни 

условия

3.19

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост на 

основание Заповед №РД-

383/05.11.2012г на Кмета на 

Община Божурище 

0.106дка и предадени чрез 

ОСЗ – гр.Божурище по 

Решение №127 от протокол 

№9/2011-15 от заседание 

на Об Съвет – 

3угр.Божурище проведено 

на 28.06.2012г, в 

собственост на н-ците на 

Димитър Антов

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

847 847 / 16.05.2012 г. 847

обл Софийска, общ 

Божурище по КВС на 

с.Хераково ЕКАТТЕ 77246, 

м.”Ридо”, възстановен в 

реални граници, съгласно 

скица № К 

04300/28.03.2012г 

изработена служебно и 

заверена на 28.03.2012г от 

ОСЗ – Божурище

имот №159001 по КВС за 

землището на с.Хераково, 

м.”Ридо”, с площ 0,554дка, 

с начин на трайно 

ползване – ливада, Х 

категория при неполивни 

условия

100.98

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост на 

основание Заповед №РД-

383/05.11.2012г на Кмета на 

Община Божурище 

0.106дка и предадени чрез 

ОСЗ – гр.Божурище по 

Решение №127 от протокол 

№9/2011-15 от заседание 

на Об Съвет – 

3угр.Божурище проведено 

на 28.06.2012г, в 

собственост на н-ците на 

Димитър Антов

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



848 848 / 30.05.2012 г. 848

обл Софийска, 

общ.Божурище, с. Златуша, 

кв.14, придаваеми по 

регулация към п-л. 

/УПИ/VІІ142 Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Златуша е одобрен със 

Заповед №АБ-

118/07.04.1983г

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

3м
2
, реална част, 

придаваем по регулация 

към урегулиран поземлен 

имот п-л. /УПИ/ VІІ142, 

кв.14, с.Златуша, 

общ.Божурище с площ 

660м
2
и основна част от 

657м
2
, отреден за 

жилищно строителство

5.50

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 3м
2
, придаваем по 

регулация към п-л./УПИ/ 

VІІ142, кв.14 по ПР на 

с.Златуша, 

общ.Божурище на 

основание заповед №РД-

212/06.06.2012г и 

договор за продажба от 

07.06.2012г на Николина 

Йорданова Кръстева, 

Асен Йорданов Будинов и 

Ангел Йорданов Будинов, 

съсобственици на 

основната част на п-л. 

/УПИ/ VІІ142

Отписан от актовата книга 

за общинска собственостфх                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

на основание заповед РД-

221/18.06.2012г на кмета на 

Община Божурище и 

предаден на Николина 

Йорданова Кръстева, Асен 

Йорданов Будинов и Ангел 

Йорданов Будинов

чл., ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост, чл.59 

от ЗОС

X

849

849 / 08.06.2012 г. за 

поправка на акт за Частна 

Oбщинска собственост № 

844/14.05.2012 г.

849

обл Софийска, общ 

Божурище,двуетажна 

масивана сграда в общински 

УПИ I, частна общинска 

собственост, актуван с 

АОС.60/23.11.1998г. от кв. 

24 по плана на гр. 

Божурище.

1.1/9 ид. части 

(59.35м
2
/549.30м

2
) от 

двуетажна масивна 

сграда, представляваща 

търговски обект „кафе 

аперитив и магазин за 

хранителни стоки”, цялата 

с РЗП 549.30м
2
, построена 

в общински УПИ I, кв.24 по 

плана на гр. Божурище, 

община 

Божурище;Божурище, 

община Божурище.2.4/5 

ид. части  

(125.50м2/160.50м2) от 

мазе със ЗП 160.50м2 от 

двуетажна масивана 

сграда, представляваща 

търговски обект „кафе 

аперитив и магазин за 

хранителни стоки”, цялата 

с РЗП от 549.30м2, 

построена в общински УПИ 

I, кв. 24 по плана на гр. 

Божурище, община 

Божурище.

206 131.70
Кмета на Община 

Божурище
X продажба

Продадени: 1. 1/9 

идеални части 

(59.35м
2
/549.30м

2
) от 

двуетажна масивна 

сграда, представляваща 

търговски обект „кафе 

аперитив и магазин за 

хранителни стоки”, 

цялата с РЗП  549.30м
2
, 

построена в общински 

УПИ I, кв.24 по плана на 

гр. Божурище, община 

Божурище;2. 4/5 идеални 

части 

(125.50м2/160.50м2) от 

мазе с ЗП 160.50м2 от 

двуетажна масивна 

сграда, представляваща 

търговски обект „кафе 

аперитив и магазин за 

хранителни стоки”, 

цялата с РЗП от 

549.30м2,  построена в 

общински УПИ I, кв. 24 по 

плана на гр. Божурище, 

община Божурище на 

основание Заповед № РД 

- 229/22.06.2012 г. и 

Договор за продажба от 

26.06.2012 г. на Георги 

Николов Джолев

Отписани от актовата книга 

за общинска собственост: 1. 

1/9 идеални части 

(59.35м
2
/549.30м

2
) от 

двуетажна масивна сграда, 

представляваща търговски 

обект „кафе аперитив и 

магазин за хранителни 

стоки”, цялата с РЗП  

549.30м
2
, построена в 

общински УПИ I, кв.24 по 

плана на гр. Божурище, 

община Божурище;2. 4/5 

идеални части 

(125.50м2/160.50м2) от 

мазе с ЗП 160.50м2 от 

двуетажна масивна сграда, 

представляваща търговски 

обект „кафе аперитив и 

магазин за хранителни 

стоки”, цялата с РЗП от 

549.30м2,  построена в 

общински УПИ I, кв. 24 по 

плана на гр. Божурище, 

община Божурище и 

предаден на  Георги 

Николов Джолев, на 

основание Заповед № РД - 

232/26.06.2012 г. Вписана 

законна ипотека на частите 

продадени на Георги 

Джолев в полза на Община 

Божурище, за обезпечение 

на дължимите от купувача 

чл.2, ал.1, т.7 Закон 

за Общинската 

собственост във 

връзка с чл.92 от 

Закона за 

собствеността; 

Решение № 

82/29.03.2012 г. от 

Протокол № 6/2012-

15 на Общински 

съвет Божурище

X



850 850 / 20.06.2012 г. 850

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.101, УПИ І601.003 ; ПУП – 

ПРЗ одобрен със Заповед 

№ ТС – 188/14.06.2007г на 

Кмета на Община 

Божурище; Очевидна 

фактическа грешка, 

одобрена със Заповед РД- 

17/21.01.2009г;ЧИ ПУП – 

ПРЗ одобрен със Заповед 

№ ТС – 103/14.03.2008г на 

Кмета на Община 

Божурище;Очевидна 

фактическа грешка, 

одобрена със Заповед РД- 

18/21.01.2009; 

Урегулиран поземлен имот 

УПИ І601.003,, кв.101, 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

1 170,50м2, отреден за 

обслужващи и товарно - 

разтоварни дейности

12 396.80

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба

Съгласно Заповед № РД - 

287 / 04.07.2013 г. и 

Договор за продажба на 

недвижим имот от 

16.07.2013 г. - недвижим 

имот частна общинска 

собственост УПИ I 

601.003, кв.101 по плана 

за регулация на 

гр.Божурище, актуван с 

АЧОС № 850/20.06.2012 

г., вписан на 26.06.12 г., 

вх.рег.№ 795, акт № 183, 

т. III, д.2604/2012 , 

им.п.10 180, парт.книга 62 

в Служба по 

вписваниятапри Агенция 

по Вписванията - 

Сливница, продаден на 

търг с тайно наддаване 

проведен на 30.05.2013 г. 

на "ВЕДЕЯ" ЕООД 

представлявано от 

управителя Тошка 

Веселинова Аврамова

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост 

недвижим имот -УПИ 

I601.003, , кв.101 по плана 

за регулация на 

гр.Божурище с площ 

1170.50 кв.м. отреден за 

товарно-разтоварни 

дейности  и предаден на 

"ВЕДЕЯ" ЕООД, 

представлявано от Тошка 

Веселинова Аврамова, на 

основание Заповед № РД - 

307/22.07.2013 г.на Кмета 

на Община Божурище

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост, чл.59 

от ЗОС

X

851 851 / 20.06.2012 г. 851

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.100 урегулиран поземлен 

имот УПИ ІV601.003 ;ПУП – 

ПРЗ одобрен със Заповед 

№ ТС – 188/14.06.2007г на 

Кмета на Община 

Божурище; Очевидна 

фактическа грешка, 

одобрена със Заповед РД- 

17/21.01.2009г на Кмета на 

Община Божурище

Урегулиран поземлен имот 

УПИ ІV601.003, кв.100 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 3 

994,00м
2
, отреден за 

обслужващи и товарно - 

разтоварни дейности

42 300.50

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

чл., ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост, чл.59 

от ЗОС

X



852 852 / 20.06.2012 г. 852

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.100 урегулиран поземлен 

имот УПИ ІІ601.003  ПУП – ПРЗ 

одобрен със Заповед № ТС 

– 188/14.06.2007г на Кмета 

на Община Божурище 

Очевидна фактическа 

грешка, одобрена със 

Заповед РД- 17/21.01.2009г 

на Кмета на Община 

Божурище

Урегулиран поземлен имот 

УПИ ІІ601.003, кв.100, 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

1 660,50м
2
, отреден за 

обслужващи и товарно - 

разтоварни дейности

17 586.40

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба

Съгласно Заповед № РД - 

349 / 28.08.2013 г. и 

Договор за продажба на 

недвижим имот от 

25.09.2013 г. - недвижим 

имот частна общинска 

собственост УПИ II 

601.003, кв.101 по плана 

за регулация на 

гр.Божурище, актуван с 

АЧОС № 852/20.06.2012 

г., вписан на 26.06.12, 

вх.рег.№ 797, акт № 185, 

т.III, д.606/2012, им.п. 10 

181, парт.книга 62 в 

Служба по вписанията 

при Агенция по 

вписванията - Сливница, 

продаден на търг с тайно 

наддаване проведен на 

11.07.2013 г. на "АСКЛЕП 

- ФАРМА " ООД 

представлявано от 

управителите Павел 

Христов Янчев и Георги 

Христов Янчев

Отписан от актовите книги 

за общинска собственост 

недвижим имот -УПИ 

II601.003, , кв.100 по плана 

за регулация на 

гр.Божурище с площ 1 

660.50  кв.м. отреден за 

товарно-разтоварни 

дейности  и предаден на 

"АСКЛЕП - ФАРМА " ООД , 

представлявано от 

управителите Павел 

Христов Янчев и Георги 

Христов Янчев

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост, чл.59 

от ЗОС

X

853 853 / 19.07.2012 г. 853

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.36, УПИ ХІІІ620,621 

;Кадастралния и 

регулационен план е 

одобрен със Заповед №АБ-

22/1984г;ЧИ ПУП - ПРЗ 

одобрено със Заповед 

№49/18.02.2002г;ЧИ ПУП - 

ПРЗ одобрено със Заповед 

№ТС - 137/29.05.2006г;ЧИ 

ПУП - ПЗ одобрено със 

Заповед №ТС - 

329/16.12.2009г

Урегулиран поземлен имот 

УПИ ХІІІ620,621, кв.36, 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

1 363м
2
, отреден за 

жилищно строителство

14 435.50

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост, чл.59 

от ЗОС

X

854 854 / 26.07.2012 г. 854

обл Софийска, общ 

Божурище, село Делян, кв.3 

УПИ Іобщ. Кадастралния и 

регулационен план е 

одобрен със Заповед №АБ-

240/30.06.1983г

Урегулиран поземлен имот 

УПИ Іобщ., кв.3, с.Делян, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

382м
2
, отреден за 

жилищно строителство

871.00 X

Отстъпено право на строеж на Емил 

Василев Венков, договор от 

12.04.1989г върху п-л./УПИ/ І, кв.3 

по ПР на с.Делян, общ.Божурище

продажба

Продаден на Емил 

Василев Венков на 

основание Заповед № РД-

292/10.08.2012г и 

договор за продажба от 

12.08.2012г

Отисан от актовата книга за 

общинска собственост на 

основание Заповед №РД 

336/26.09.2012г и предаден 

на Емил Василев Венков

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост, чл.56 

от Закон за 

общинската 

собственост

X



855 855 / 02.08.2012 г. 855

обл Софийска, общ 

Божурище в землището на 

с.Хераково ЕКАТТЕ 77246, 

м.”Митков вир” по КВС, 

възстановен с план за 

земеразделяне, съгласно 

скица № К 

04360/22.06.2012г 

изработена служебно и 

заверена на 22.06.2012г от 

ОСЗ – Божурище

имот №008007 по КВС за 

землището на с.Хераково, 

м.”Митков вир”, с площ 

1,798дка, с начин на 

трайно ползване – нива, V 

категория при неполивни 

условия

123.30

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

На основание Заповед № 

РД - 319/30.07.2013 Г. на 

Кмета на Община 

Божурище е отписан имот 

№ 008007 с площ 1.798 дка 

по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Хераково, м.Митков 

вир, начин на трайно 

ползване нива, пета 

категория при неполивни 

условия, възстановен с 

план за земеразделяне и 

предаден чрез Общинска 

служба земеделие - 

гр.Божурище по решение № 

53 от протокол № 5 / 2013 - 

15 от заседание на 

ОбСъвет - гр.Божурище, 

проведено на 27.06.2013 г. 

в собственост на 

наследниците на 

Александър Ленков Гочев

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

856 856 / 02.08.2012 г. 856

обп Софийска, общ 

Божурище в землището на 

с.Хераково ЕКАТТЕ 77246, 

м.”Митков вир” по КВС, с 

план за земеразделяне, 

съгласно скица № К 

04357/22.06.2012г 

изработена служебно и 

заверена на 22.06.2012г от 

ОСЗ– Божурище

имот №008006 по КВС за 

землището на с.Хераково, 

м.”Митков вир”, с площ 

10,201дка (, с начин на 

трайно ползване – нива, V 

категория при неполивни 

условия

699.80

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

На основание Заповед № 

РД - 319/30.07.2013 Г. на 

Кмета на Община 

Божурище е отписан имот 

№ 008006 с площ 1.798 дка 

по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Хераково, м.Митков 

вир, начин на трайно 

ползване нива, пета 

категория при неполивни 

условия, възстановен с 

план за земеразделяне и 

предаден чрез Общинска 

служба земеделие - 

гр.Божурище по решение № 

53 от протокол № 5 / 2013 - 

15 от заседание на 

ОбСъвет - гр.Божурище, 

проведено на 27.06.2013 г. 

в собственост на 

наследниците на 

Александър Ленков Гочев

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



857 857 / 02.08.2012 г. 857

обл Софийска, общ 

Божурище в землището на 

с.Хераково ЕКАТТЕ 77246, 

м.”Митков вир” по КВС, с 

план за земеразделяне, 

съгласно скица № К 

04370/22.06.2012г 

изработена служебно и 

заверена на 22.06.2012г от 

Общинска служба по 

Земеделие – Божурище

имот №008005 по КВС за 

землището на с.Хераково, 

м.”Митков вир”, с площ 

6,001дка, с начин на 

трайно ползване – нива, V 

категория при неполивни 

условия

411.7

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

На основание Заповед № 

РД - 319/30.07.2013 Г. на 

Кмета на Община 

Божурище е отписан имот 

№ 008005 с площ 1.798 дка 

по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Хераково, м.Митков 

вир, начин на трайно 

ползване нива, пета 

категория при неполивни 

условия, възстановен с 

план за земеразделяне и 

предаден чрез Общинска 

служба земеделие - 

гр.Божурище по решение № 

53 от протокол № 5 / 2013 - 

15 от заседание на 

ОбСъвет - гр.Божурище, 

проведено на 27.06.2013 г. 

в собственост на 

наследниците на 

Александър Ленков Гочев

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

858 858 / 02.08.2012 г. 858

обл Софийска, общ 

Божурище в землището на 

с.Хераково ЕКАТТЕ 77246, 

м.”Митков вир” по КВС, 

възстановен с план за 

земеразделяне, съгласно 

скица № К 

04371/22.06.2012г 

изработена служебно и 

заверена на 22.06.2012г от 

ОСЗ– Божурище

имот №008004 по КВС за 

землището на с.Хераково, 

м.”Митков вир”, с площ 

6,602дка, с начин на 

трайно ползване – нива, V 

категория при неполивни 

условия

452.90

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

На основание Заповед № 

РД - 319/30.07.2013 Г. на 

Кмета на Община 

Божурище е отписан имот 

№ 008004 с площ 1.798 дка 

по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Хераково, м.Митков 

вир, начин на трайно 

ползване нива, пета 

категория при неполивни 

условия, възстановен с 

план за земеразделяне и 

предаден чрез Общинска 

служба земеделие - 

гр.Божурище по решение № 

53 от протокол № 5 / 2013 - 

15 от заседание на 

ОбСъвет - гр.Божурище, 

проведено на 27.06.2013 г. 

в собственост на 

наследниците на 

Александър Ленков Гочев

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



859 859 / 02.08.2012 г. 859

обл Софийска, 

общ.Божурище в землището 

на с.Хераково ЕКАТТЕ 

77246, м.”Беличка могила” 

по КВС, възстановен с план 

за земеразделяне, съгласно 

скица № К 

04371/22.06.2012г 

изработена служебно и 

заверена на 22.06.2012г от 

ОСЗ – Божурище

имот №022025 по КВС за 

землището на с.Хераково, 

м.”Беличка могила”, с 

площ 1,000дка, с начин на 

трайно ползване – 

ливада, Х категория при 

неполивни условия

3.50

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

На основание Заповед № 

РД - 319/30.07.2013 Г. на 

Кмета на Община 

Божурище е отписан имот 

№ 022025 с площ 1.000 дка 

по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Хераково, м.Беличка 

Могила, начин на трайно 

ползване ливада, Х 

категория при неполивни 

условия, възстановен с 

план за земеразделяне и 

предаден чрез Общинска 

служба земеделие - 

гр.Божурище по решение № 

53 от протокол № 5 / 2013 - 

15 от заседание на 

ОбСъвет - гр.Божурище, 

проведено на 27.06.2013 г. 

в собственост на 

наследниците на 

Александър Ленков Гочев

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

860 860 / 02.08.2012 г. 860

обл Софийска, общ. 

Божурище в землището на 

с.Хераково ЕКАТТЕ 77246, 

м.”Кремидовица” по КВСт, 

възстановен с план за 

земеразделяне, съгласно 

скица № К 0436222.06.2012г 

изработена служебно и 

заверена на 22.06.2012г от 

ОСЗ – Божурище

имот №037040 по КВС за 

землището на с.Хераково, 

м.”Кремидовица”, с площ 

3,839дка, с начин на 

трайно ползване – нива, Х 

категория при неполивни 

условия

24.20

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

На основание Заповед № 

РД - 319/30.07.2013 Г. на 

Кмета на Община 

Божурище е отписан имот 

№ 037040 с площ 3.839 дка 

по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Хераково, 

м.Кремидовица, начин на 

трайно ползване нива, Х 

категория при неполивни 

условия, възстановен с 

план за земеразделяне и 

предаден чрез Общинска 

служба земеделие - 

гр.Божурище по решение № 

53 от протокол № 5 / 2013 - 

15 от заседание на 

ОбСъвет - гр.Божурище, 

проведено на 27.06.2013 г. 

в собственост на 

наследниците на 

Александър Ленков Гочев

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

861 861 / 02.08.2012 г. 861

обл Софийска, общ 

Божурище в землището на 

с.Пожарево ЕКАТТЕ 57100, 

м.”Гуното” по КВС, 

възстановен в реални 

граници; съгласно скица № 

К 01936/26.06.2012г 

изработена служебно и 

заверена на 22.06.2012г от 

ОСЗ – Божурище

имот №016025 по КВС за 

землището на с.Пожарево, 

м.”Гуното”, с площ 

0,804дка, с начин на 

трайно ползване – нива, V 

категория при неполивни 

условия

55.20

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X

С Решение №143 от 

протокол №11/2011-2015 

от заседание на ОбСъвет 

–гр.Божурище проведено 

на 21.08.2012г, в 

изпълнение на §27 от 

ПРЗ на ЗИД ЗСПЗЗ и по 

искане изх. №РД- 19-

23/26.06.2012г на ОСЗ - 

Божурище, чрез нея 

имота е предаден на 

Йордан Младенов 

Теофилов

На основание Заповед № 

РД-341/03.10.2012г на 

Кмета на Община 

Божурище е отписан от 

актовата книга за общинска 

собственост имот № 016025 

с площ 0,804дка и НТП 

нива, по КВС на 

с.Пожарево, м.”Гуното” и 

предаден чрез ОСЗ - 

Божурище на Йордан 

Младенов Теофилов

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



862 862 / 02.08.2012 г. 862

обл Софийска, общ 

Божурище в землището на 

с.Хераково ЕКАТТЕ 77246, 

м.”Голи връх” по КВС, 

възстановен с план за 

земеразделяне, съгласно 

скица № К 

04365/22.06.2012г 

изработена служебно и 

заверена на 22.06.2012г от 

ОСЗ – Божурище

имот №028101 по КВС за 

землището на с.Хераково, 

м.”Голи връх”, с площ 

0,710дка, с начин на 

трайно ползване – 

ливада, Х категория при 

неполивни условия

2.50

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

На основание Заповед № 

РД-319/30.07.2013г на 

Кмета на Община 

Божурище е отписан от 

актовата книга за общинска 

собственост имот № 028101 

по КВС за землището на 

с.Хераково, м.”Голи връх”, с 

площ 0,710дка, с начин на 

трайно ползване – ливада, 

Х категория при неполивни 

условия; възстановен с 

план за земеразделяне и 

предаден чрез Общинска 

служба земеделие - 

гр.Божурище по решение № 

53 от протокол № 5 / 2013 - 

15 от заседание на 

ОбСъвет - гр.Божурище, 

проведено на 27.06.2013 г. 

в собственост на 

наследниците на 

Александър Ленков Гочев

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

863 863 / 02.08.2012 г. 863

обл Софийска, общ 

Божурище в землището на 

с.Хераково ЕКАТТЕ 77246, 

м.”Караджи дол” по КВС, 

възстановен с план за 

земеразделяне, съгласно 

скица № К 

04366/22.06.2012г 

изработена служебно и 

заверена на 22.06.2012г от 

ОСЗ – Божурище

имот №047019 по КВС за 

землището на с.Хераково, 

м.”Караджи дол”, с площ 

2,004дка, с начин на 

трайно ползване – 

ливада, VІ категория при 

неполивни условия

75.80

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

На основание Заповед № 

РД-319/30.07.2013 г. на 

Кмета на Община 

Божурище е отписан от 

актовата книга за общинска 

собственост имот №047019 

по КВС за землището на 

с.Хераково, м.”Караджи 

дол”, с площ 2,004дка, с 

начин на трайно ползване – 

ливада, VІ категория при 

неполивни условия 

възстановен с план за 

земеразделяне и предаден 

чрез Общинска служба 

земеделие - гр.Божурище 

по решение № 53 от 

протокол № 5 / 2013 - 15 от 

заседание на ОбСъвет - 

гр.Божурище, проведено на 

27.06.2013 г. в собственост 

на наследниците на 

Александър Ленков Гочев

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45  от ППЗСПЗЗ

X



864 864 / 03.08.2012 г. 864

обл Софийска, общ 

Божурище в землището на 

с.Златуша ЕКАТТЕ 31187 

м.”Росоманска река”, по 

КВС, възстановен в реални 

граници, съгласно скица № 

К 00587/29.06.2012г 

изработена служебно и 

заверена на 29.06.2012г от 

ОСЗ – Божурище

имот №045009 по КВС за 

землището на с.Златуша, 

м.”Росоманска река”, с 

площ 7,250дка, с начин на 

трайно ползване – храсти, 

V категория при неполивни 

условия

197.92

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X

С Решение №142 от 

протокол №11/2011-2015 

от заседание на ОбСъвет 

–гр.Божурище проведено 

на 21.08.2012г, в 

изпълнение на §27 от 

ПРЗ на ЗИД ЗСПЗЗ и по 

искане изх. №РД- 19-

20/18.06.2012г на ОСЗ – 

Божурище са предадени 

чрез нея 0,156дка от 

имот № 045009, целия с 

площ 7,250дка и НТП 

храсти, по КВС на 

с.Златуша, м.”Росоманска 

река” на н-ците на 

Йордан Будинов 

Младенов

На основание Заповед № 

РД-342/03.10.2012г на 

Кмета на Община 

Божурище са отписани от 

актовата книга за общинска 

собственост 0,156дка от 

имот № 045009 целия с 

площ 7,250дка и НТП 

храсти, по КВС на 

с.Златуша, м.”Росоманска 

река” и предадени чрез ОСЗ 

- Божурище на на-ците на 

Йордан Будинов Младенов

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

865 865 / 08.08.2012 г. 865

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.34  УПИ VІІІобщ; ЧИ ПУП – 

ПРЗ одобрен със Заповед 

№ ТС – 49/22.06.2012г на 

Кмета на Община 

Божурище; Дворищната и 

уличната регулация са 

утвърдени със Заповед № 

АБ - 22/26.01.1984г

 УПИ VІІІобщ, кв.34, 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

841м
2
, отреден за 

жилищно строителство

11 008.70

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X
предишен АЧОС № 

379/10.10.2002г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост, чл.59 

от ЗОС

X

866 866 / 13.08.2012 г. 866

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.34  УПИ VІІобщ; ЧИ ПУП – 

ПРЗ одобрен със Заповед 

№ ТС – 49/22.06.2012г на 

Кмета на Община 

Божурище; Дворищната и 

уличната регулация са 

утвърдени със Заповед № 

АБ - 22/26.01.1984г

УПИ VІІобщ, кв.34, 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

781м
2
, отреден за 

жилищно строителство, 

без построената в нето 

сграда: бл.11 на 1 етаж с 2 

входа  и ЗП 161,92м
2

9 293.90

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Крум Иванов 

Владиславов e собственик 

на ап.1, ет.1, вх.А, бл.11 със 

ЗП 80.96м
2
, избено 

помещение №1 с площ 

21,33м
2
 и таванско 

помещение с площ 10,02м
2 

съгласно договор за 

продажба на държавен 

недвижим имот № ВИ 42-

271/28.10.2003г.; Гюргена 

Георгиева Захариева, 

Деница Георгиева 

Захариева и Ненко 

Стоянов Ненков - 

съсобственици на ап.1, ет.1, 

вх.Б, бл.11 със ЗП 80.96м2, 

избено помещение №1с 

площ 21,33м2 и таванско 

помещение с площ 

10,02м2съгласно договор за 

продажба на държавен 

недвижим имот № ВИ 42-

200/07.07.2003г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост, чл.59 

от ЗОС

X



867 867 / 15.08.2012 г. 867

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.34, УПИ І за поща; ЧИ ПУП – 

ПРЗ одобрен със Заповед 

№ ТС – 49/22.06.2012г на 

Кмета на Община 

Божурище; Дворищната и 

уличната регулация са 

утвърдени със Заповед № 

АБ - 22/26.01.1984г

УПИ І, кв.34, гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 1 

639м
2
, отреден за поща, 

без построената през 

1991г в него 

производствено 

техническа сграда „Поща”

21 454.50

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Сграда съгласно 

разпределителен протокол 

от 23.03.1992г и Заповеди 

№РД-08-94/29.08.92г и 

№РД-08-135/01.09.92г на 

Председателя на БПД ООД 

се управлява от търговски 

дружества БП ЕООД и БТК 

ЕАД

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост, чл.59 

от ЗОС

X

868 868 / 17.08.2012 г. 868

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18А урегулиран поземлен 

имот УПИ І9582, общ.; ЧИ ПУП 

одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Дворищната и уличната 

регулация са утвърдени със 

Заповед № АБ - 

22/26.01.1984г.;Изменение 

на ЗРП одобрено със 

Заповед №94 от 

18.05.1999г; Попълване на 

кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище;

УПИ І9582,общ, кв.18А; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

495м2, отреден за 

жилищно строителство

5 766.80

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове; АПОС№ 

20/15.05.20112 г.2011г.; 

АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост, чл.59 

от ЗОС

X

869 869 / 17.08.2012 г. 869

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18А урегулиран поземлен 

имот УПИ ІІ9582, общ.; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Дворищната и уличната 

регулация са 

утвърдени○Изменение на 

ЗРП одобрено със Заповед 

№94 от 

18.05.1999г○Попълване на 

кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище; 

УПИ ІІ9582,общ, кв.18А; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

486м2, отреден за 

жилищно строителство

5 661.90

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове; АПОС№ 

20/15.05.20112 г.2011г.; 

АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост, чл.59 

от ЗОС

X



870 870 / 17.08.2012 г. 870

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18А урегулиран поземлен 

имот УПИ ІІІ9582, общ.; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Дворищната и уличната 

регулация са 

утвърдени○Попълване на 

кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище; 

УПИ ІІІ9582,общ, кв.18А; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

495м2, отреден за 

жилищно строителство

5 766.80

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове; АПОС№ 

20/15.05.20112 г.2011г.; 

АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост, чл.59 

от ЗОС

X

871 871 / 17.08.2012 г. 871

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18А урегулиран поземлен 

имот УПИ ІV9582, общ.;○ЧИ ПУП 

одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Дворищната и уличната 

регулация са 

утвърдени○Изменение на 

ЗРП одобрено със Заповед 

№94 от 

18.05.1999г○Попълване на 

кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище

УПИ ІV9582,общ, кв.18А; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

500м2, отреден за 

жилищно строителство

5 825.10

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове; АПОС№ 

20/15.05.20112 г.2011г.; 

АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост, чл.59 

от ЗОС

X



872 872 / 17.08.2012 г. 872

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18А урегулиран поземлен 

имот УПИ V9582, общ.; ○ЧИ ПУП 

одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Дворищната и уличната 

регулация са 

утвърдени○Изменение на 

ЗРП одобрено със Заповед 

№94 от 

18.05.1999г○Попълване на 

кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище; 

УПИ V9582,общ, кв.18А; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

504м2, отреден за 

жилищно строителство

5 871.70

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове; АПОС№ 

20/15.05.20112 г.2011г.; 

АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост, чл.59 

от ЗОС

X

873 873 / 17.08.2012 г. 873

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18А урегулиран поземлен 

имот УПИ VІ9582, общ.; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Дворищната и уличната 

регулация са 

утвърдени○Изменение на 

ЗРП одобрено със Заповед 

№94 от 18.05.1999г; 

○Попълване на 

кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище; 

УПИ VІ9582,общ, кв.18А; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

508м2, отреден за 

жилищно строителство

5 918.30

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове; АПОС№ 

20/15.05.20112 г.2011г.; 

АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост, чл.59 

от ЗОС

X



874 874 / 17.08.2012 г. 874

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18А урегулиран поземлен 

имот УПИ VІІ9582, общ.,○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище;○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-

гр.Божурище;○Попълване 

на кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище; 

○Изменение на ЗРП 

одобрено със Заповед №94 

от 18.05.1999г;○Дворищната 

и уличната регулация са 

утвърдени

УПИ VІІ9582,общ, кв.18А; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

512м2, отреден за 

жилищно строителство

5 964.90

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове; АПОС№ 

20/15.05.20112 г.2011г.; 

АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост, чл.59 

от ЗОС

X

875 875 / 17.08.2012 г. 875

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18А урегулиран поземлен 

имот УПИ VІІІ9582, общ., ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище;○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Дворищната и уличната 

регулация са 

утвърдени○Изменение на 

ЗРП одобрено със Заповед 

№94 от 

18.05.1999г○Попълване на 

кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище; 

○Изменение на ЗРП 

одобрено със Заповед №94 

от 18.05.1999г.; 

УПИ VІІІ9582,общ, кв.18А; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

516м2, отреден за 

жилищно строителство

6 011.00

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове; АПОС№ 

20/15.05.20112 г.2011г.; 

АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост, чл.59 

от ЗОС

X



876 876 / 17.08.2012 г. 876

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18А урегулиран поземлен 

имот УПИ ІХ 9582, общ.; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Изменение на ЗРП 

одобрено със Заповед №94 

от 18.05.1999г; ○Попълване 

на кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище; 

○Попълване на 

кадастралния план 

одобрено ; ○Дворищната и 

уличната регулация са 

утвърденисъс Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение ; 

УПИ ІХ 9582,общ, кв.18А; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

526м2, отреден за 

жилищно строителство

6 128.00

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове; АПОС№ 

20/15.05.20112 г.2011г.; 

АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост, чл.59 

от ЗОС

X

877 877 / 17.08.2012 г. 877

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18А урегулиран поземлен 

имот УПИ Хза трафопост; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Попълване на 

кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище; 

○Изменение на ЗРП 

одобрено със Заповед №94 

от 18.05.1999г.; 

○Дворищната и уличната 

регулация са утвърдени

УПИ Х за трафопост, кв.18А; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

115м2, отреден за 

жилищно строителство

1 339.80

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове; АПОС№ 

20/15.05.20112 г.2011г.; 

АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост, чл.59 

от ЗОС

X



878 878 / 17.08.2012 г. 878

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18А урегулиран поземлен 

имот УПИ ХІ 9582, общ.; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Попълване на 

кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище; 

○Изменение на ЗРП 

одобрено със Заповед №94 

от 18.05.1999г.; 

○Дворищната и уличната 

регулация са утвърдени

УПИ ХІ 9582,общ, кв.18А; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

512м2, отреден за 

жилищно строителство

5 964.90

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове; АПОС№ 

20/15.05.20112 г.2011г.; 

АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост, чл.59 

от ЗОС

X

879 879 /  17.08.2012 г. 879

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18А урегулиран поземлен 

имот УПИ ХІІ 9582, общ.; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Попълване на 

кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище; 

○Изменение на ЗРП 

одобрено със Заповед №94 

от 18.05.1999г.; 

○Дворищната и уличната 

регулация са утвърдени

УПИ ХІІ 9582,общ, кв.18А; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

509м2, отреден за 

жилищно строителство

5 929.90

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове; АПОС№ 

20/15.05.20112 г.2011г.; 

АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост, чл.59 

от ЗОС

X



880 880 /  17.08.2012 г. 880

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18А урегулиран поземлен 

имот УПИ ХІІІ 9582, общ.; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Попълване на 

кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище; 

○Изменение на ЗРП 

одобрено със Заповед №94 

от 18.05.1999г.; 

○Дворищната и уличната 

регулация са утвърдени

УПИ ХІІІ 9582,общ, кв.18А; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

509м2, отреден за 

жилищно строителство

5 929.90

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове; АПОС№ 

20/15.05.20112 г.2011г.; 

АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост, чл.59 

от ЗОС

X

881 881 /  17.08.2012 г. 881

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18А урегулиран поземлен 

имот УПИ ХІV 9582, общ.; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Попълване на 

кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище; 

○Изменение на ЗРП 

одобрено със Заповед №94 

от 18.05.1999г.; 

○Дворищната и уличната 

регулация са утвърдени

УПИ ХІV 9582,общ, кв.18А; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

509м2, отреден за 

жилищно строителство

5 929.90

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове; АПОС№ 

20/15.05.20112 г.2011г.; 

АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост, чл.59 

от ЗОС

X



882 882 /  17.08.2012 г. 882

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18А урегулиран поземлен 

имот УПИ ХV 9582, общ.; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Изменение на ЗРП 

одобрено със Заповед №94 

от 18.05.1999г.; 

○Дворищната и уличната 

регулация са утвърдени

УПИ ХV 9582,общ, кв.18А; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

509м2, отреден за 

жилищно строителство

5 929.00

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове; АПОС№ 

20/15.05.20112 г.2011г.; 

АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост, чл.59 

от ЗОС

X

883 883 /  17.08.2012 г. 883

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18А урегулиран поземлен 

имот УПИ ХVІ 9582, общ,; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Попълване на 

кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище; 

○Изменение на ЗРП 

одобрено със Заповед №94 

от 18.05.1999г.; 

○Дворищната и уличната 

регулация са утвърдени

УПИ ХVІ 9582,общ, кв.18А; 5 929.00

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове; АПОС№ 

20/15.05.20112 г.2011г.; 

АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост, чл.59 

от ЗОС

X



884 884 /  17.08.2012 г. 884

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18А урегулиран поземлен 

имот УПИ ХVІІ 9582, общ.; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Попълване на 

кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище; 

○Изменение на ЗРП 

одобрено със Заповед №94 

от 18.05.1999г.; 

○Дворищната и уличната 

регулация са утвърдени

УПИ ХVІІ 9582,общ, кв.18А; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

509м2, отреден за 

жилищно строителство

5 929.90

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове; АПОС№ 

20/15.05.20112 г.2011г.; 

АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост, чл.59 

от ЗОС

X

885 885 / 17.08.2012 г. 885

обл Софийска, общ 

Божурище, град Божурище, 

кв.31; едноетажна масивна 

спортна сграда „Клуб за 

бойни изкуства” в общински 

УПИ I676,общ, частна 

общинска собственост, 

актуван с АЧОС 

№514/27.04.2006г. от кв.31 

по плана на гр. Божурище

Едноетажна масивна 

сграда със ЗП 200,60м
2 

, 

състояща се от:·         

салон; ·         съблекални 

със санитарни възли; 

·         кабинет със 

санитарен възел; ·         

предверие

38 934.60
Кмета на Община 

Божурище
X X X

Съставен нов Акт за 

публична общинска 

собственост АПОС№ 26/ 

28.09.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС; Решение № 

67 от Протокол № 9 

от Заседание на 

ОбСъвет - 

гр.Божурище, 

проведено на 

20.09.2005 г.

X

886 886 / 03.09.2012 г. 886

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18 урегулиран поземлен 

имот УПИ І 9582, общ.; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Попълване на 

кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище; 

○Изменение на ЗРП 

одобрено със Заповед №94 

от 18.05.1999г.; 

○Дворищната и уличната 

регулация са утвърдени

УПИ І 9582,общ, кв.18; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

513м2, отреден за 

жилищно строителство

5 433.20

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове: АПОС№ 

20/15.05.2012 г2011 

г.;АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС;

X



887 887 / 03.09.2012 г. 887

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18 урегулиран поземлен 

имот УПИ ІІ 9582, общ.; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Попълване на 

кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище; 

○Изменение на ЗРП 

одобрено със Заповед №94 

от 18.05.1999г.; 

○Дворищната и уличната 

регулация са утвърдени

УПИ ІІ 9582,общ, кв.18; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

514м2, отреден за 

жилищно строителство

5 433.80

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове: АПОС№ 

20/15.05.2012 г2011 

г.;АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС;

X

888 888 / 03.09.2012 г. 888

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18 урегулиран поземлен 

имот УПИ ІІІ 9582, общ.; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Попълване на 

кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище; 

○Изменение на ЗРП 

одобрено със Заповед №94 

от 18.05.1999г.; 

○Дворищната и уличната 

регулация са утвърдени

УПИ ІІІ 9582,общ, кв.18; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

515м2, отреден за 

жилищно строителство

5 999.80

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове: АПОС№ 

20/15.05.2012 г2011 

г.;АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС;

X



889 889 / 03.09.2012 г. 889

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18 урегулиран поземлен 

имот УПИ ІV 9582, общ.; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Попълване на 

кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище; 

○Изменение на ЗРП 

одобрено със Заповед №94 

от 18.05.1999г.; 

○Дворищната и уличната 

регулация са утвърдени

УПИ ІV 9582,общ, кв.18; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

515м2, отреден за 

жилищно строителство

5 999.80

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове: АПОС№ 

20/15.05.2012 г2011 

г.;АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС;

X

890 890 / 03.09.2012 г. 890

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18 урегулиран поземлен 

имот УПИ V 9582, общ.; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Попълване на 

кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище; 

○Изменение на ЗРП 

одобрено със Заповед №94 

от 18.05.1999г.; 

○Дворищната и уличната 

регулация са утвърдени

УПИ V 9582,общ, кв.18; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

515м2, отреден за 

жилищно строителство

5 999.80

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове: АПОС№ 

20/15.05.2012 г2011 

г.;АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС;

X



891 891 / 03.09.2012 г. 891

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18 урегулиран поземлен 

имот УПИ VІ 9582, общ.; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Попълване на 

кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище; 

○Изменение на ЗРП 

одобрено със Заповед №94 

от 18.05.1999г.; 

○Дворищната и уличната 

регулация са утвърдени

УПИ VІ 9582,общ, кв.18; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

515м2, отреден за 

жилищно строителство

5 999.80

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове: АПОС№ 

20/15.05.2012 г2011 

г.;АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС;

X

892 892 / 03.09.2012 г. 892

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18 урегулиран поземлен 

имот УПИ VІІ 9582, общ.; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Дворищната и уличната 

регулация са 

утвърдени○Попълване на 

кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище; 

○Изменение на ЗРП 

одобрено със Заповед №94 

от 18.05.1999г.; 

УПИ VІІ 9582,общ, кв.18; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

515м2, отреден за 

жилищно строителство

5 999.80

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове: АПОС№ 

20/15.05.2012 г2011 

г.;АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС;

X



893 893 / 03.09.2012 г. 893

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18 урегулиран поземлен 

имот УПИ VІІІ 9582, общ.; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Попълване на 

кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище; 

○Изменение на ЗРП 

одобрено със Заповед №94 

от 18.05.1999г.; 

○Дворищната и уличната 

регулация са утвърдени

УПИ VІІІ 9582,общ, кв.18; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

515м2, отреден за 

жилищно строителство

5 999.80

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове: АПОС№ 

20/15.05.2012 г2011 

г.;АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС;

X

894 894 / 03.09.2012 г. 894

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18 урегулиран поземлен 

имот УПИ ІХ 9582, общ.; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Попълване на 

кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище; 

○Изменение на ЗРП 

одобрено със Заповед №94 

от 18.05.1999г.; 

○Дворищната и уличната 

регулация са утвърдени

УПИ ІХ 9582,общ, кв.18; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

514м2, отреден за 

жилищно строителство

5 988.20

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове: АПОС№ 

20/15.05.2012 г2011 

г.;АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС;

X



895 895 / 03.09.2012 г. 895

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18 урегулиран поземлен 

имот УПИ Х 9582, общ, за озел. 

и детска площадка; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Попълване на 

кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище; 

○Изменение на ЗРП 

одобрено със Заповед №94 

от 18.05.1999г.; 

○Дворищната и уличната 

регулация са утвърдени

УПИ Х 9582,общ, за озел. И детска 

пл, кв.18, гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

634м
2
, отреден за 

жилищно строителство

7 386.20

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове: АПОС№ 

20/15.05.2012 г2011 

г.;АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС;

X

896 896 / 03.09.2012 г. 896

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18 урегулиран поземлен 

имот УПИ ХІ9582, общ.; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Попълване на 

кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище; 

○Изменение на ЗРП 

одобрено със Заповед №94 

от 18.05.1999г.; 

○Дворищната и уличната 

регулация са утвърдени

УПИ ХІ 9582,общ, кв.18; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

512м2, отреден за 

жилищно строителство

5 964.90

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове: АПОС№ 

20/15.05.2012 г2011 

г.;АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС;

X



897 897 / 03.09.2012 г. 897

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18 урегулиран поземлен 

имот УПИ ХІІ9582, общ.; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Попълване на 

кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище; 

○Изменение на ЗРП 

одобрено със Заповед №94 

от 18.05.1999г.; 

○Дворищната и уличната 

регулация са утвърдени

УПИ ХІІ 9582,общ, кв.18; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

513м2, отреден за 

жилищно строителство

5 976.50

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове: АПОС№ 

20/15.05.2012 г2011 

г.;АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС;

X

898 898 / 03.09.2012 г. 898

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18 урегулиран поземлен 

имот УПИ ХІІІ9582, общ.; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Попълване на 

кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище; 

○Изменение на ЗРП 

одобрено със Заповед №94 

от 18.05.1999г.; 

○Дворищната и уличната 

регулация са утвърдени

УПИ ХІІІ 9582,общ, кв.18; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

513м2, отреден за 

жилищно строителство

5 976.50

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове: АПОС№ 

20/15.05.2012 г2011 

г.;АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС;

X



899 899 / 03.09.2012 г. 899

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18 урегулиран поземлен 

имот УПИ ХІV9582, общ.; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Попълване на 

кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище; 

○Изменение на ЗРП 

одобрено със Заповед №94 

от 18.05.1999г.; 

○Дворищната и уличната 

регулация са утвърдени

УПИ ХІV 9582,общ, кв.18; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

513м2, отреден за 

жилищно строителство

5 976.50

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове: АПОС№ 

20/15.05.2012 г2011 

г.;АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС;

X

900 900 / 03.09.2012 г. 900

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18 урегулиран поземлен 

имот УПИ ХV9582, общ.; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Попълване на 

кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище; 

○Изменение на ЗРП 

одобрено със Заповед №94 

от 18.05.1999г.; 

○Дворищната и уличната 

регулация са утвърдени

УПИ ХV 9582,общ, кв.18; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

513м2, отреден за 

жилищно строителство

5 976.50

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове: АПОС№ 

20/15.05.2012 г2011 

г.;АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС;

X



901 901 / 03.09.2012 г. 901

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18 урегулиран поземлен 

имот УПИ ХVІ9582, общ.; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Попълване на 

кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище; 

○Изменение на ЗРП 

одобрено със Заповед №94 

от 18.05.1999г.; 

УПИ ХVІ 9582,общ, кв.18; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

513м2, отреден за 

жилищно строителство

5 976.50

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове: АПОС№ 

20/15.05.2012 г2011 

г.;АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС;

X

902 902 / 03.09.2012 г. 902

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.18 урегулиран поземлен 

имот УПИ ХVІІ9582, общ.; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№123/28.06.2012г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; ○ЧИ 

ПУП одобрено с Решение 

№17/17.02.2011г на 

ОбСъвет-гр.Божурище; 

○Изменение на ЗРП 

одобрено със Заповед №94 

от 18.05.1999г○Попълване 

на кадастралния план 

одобрено със Заповед 

№300-4-22 от 02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет - гр.Божурище; 

○Дворищната и уличната 

регулация са утвърдени

УПИ ХVІІ 9582,общ, кв.18; 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

513м2, отреден за 

жилищно строителство

56.90

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове: АПОС№ 

20/15.05.2012 г2011 

г.;АЧОС №782/24.02.2011г .; 

АЧОС №55/20.08.1998г.; 

Решение №183 от протокол 

№17/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет гр.Божурище 

проведено на 28.12.2012г 

отменя Решение №123 от 

Протокол №9 от 28.08.2012г

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС;

X



903 903 / 04.09.2012 г. 903

обл Софийска, общ 

Божурище, село Храбърско, 

кв.15, придаваеми по 

регулация към п-л. /УПИ/І179 ; 

Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Храбърско е одобрен със 

Заповед №2355/1966г.

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

30м
2
, реална част, 

придаваем към п-

л./УПИ/І179, кв.15, 

с.Храбърско, 

общ.Божурище с площ 

850м
2 

и основна част от 

820м
2
, отреден за 

жилищно строителство

56.90

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба

Продаден на Тодор 

Христов Младенов и 

Афродита Александрова 

Младенова, 

съсобственици на 

основната част на п-л. 

/УПИ/ І179 ; Продаден 

поземлен имот без 

кадастрален номер с 

площ 30м2, придаваем по 

регулация към п-л. /УПИ/ 

І179, кв.15 по ПР на 

с.Храбърско, 

общ.Божурище на 

основание заповед №РД-

330/20.92012г и договор 

за продажба от 

20.09.2012г на Тодор 

Христов 

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

на основание заповед РД-

333/24.09.2012г на кмета на 

Община Божурище и 

предаден на Тодор Христов 

Младенов и Афродита 

Александрова Младенова

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС;

X

904 904 / 04.09.2012 г. 904

обл Софийска, общ 

Божурище, м. Стопански 

двор, по КВС  за землището 

на с.Гурмазово ЕКАТТЕ 

18174, имот №000265; 

съгласно скица № Ф 

3393/30.07.2012г 

изработена от ЕТ 

„Геосистемс – Татяна 

Ламбрева” и заверена на 

30.07.2012г от ОСЗ – 

Божурище

незастроен, неурегулиран 

поземлен имот с номер 

№000265 с площ 1 637м
2
, 

с начин на трайно 

ползване полски път, 

м.Стопански двор, по 

Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Гурмазово, 

преобразуван от публична 

в имот частна общинска 

собственост с решение на 

Об Съвет – гр.Божурище

51.10

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба

На основание Заповед № 

ТС - 9/12.02.2019 г. и 

Предварителен договор 

от 11.02.2013 г. е 

сключен Окончателен 

Договор от 07.03.2013 г. 

по чл.15, ал.5 от ЗУТ, 

продаден имот частна 

общинска собствност 

полски път № 000265 с 

площ 1 637 кв.м. по КВС 

на с.Гурмазово, 

м.Стопански двор, 

включен  в новосъздаден 

УПИ I 

208,209,211,205,206,207,210,235,264,1

79,265, кв.2, м.Стопански 

двор, с.Гурмазово, 

общ.Божурище, "АНГРО" 

ООД, ЕИК 131429714, 

седалище и адрес на 

управление; област 

София ( столица ), 

Столична Община, 

гр.София, р-н Люлин, п.к. 

1324, жк.Люлин, 

бул.Царица йоана 68, 

ет.2, офис 4

На основание Заповед № 

РД - 107/08.03.2013 г. 

отписан от актовата книга 

за частна общинска 

собственост полски път № 

000265 с площ 1 637 кв.м по 

КВС на с.Гурмазово, 

м.Стопански двор, включен 

в новосъздаден УПИ I 

208,209,211,205,206,207,210,235,264,179,2

65, кв.2, м.Стопански двор, 

с.Гурмазово, 

общ.Божурище, предаден 

на  "АНГРО" ООД, ЕИК 

131429714, 

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; 

решение № 126 от 

протокол № 9 от 

Заседание на 

обСъвет - 

гр.божурище, 

проведено на 

28.06.2012 г.; 

Решение № 83 от 

протокол № 6/2012-

15 от заседание на 

ОбСъвет - 

гр.Божурище, 

проведено на 

29.03.2012 г.

X



905 905 / 05.09.2012 г. 905

обл Софийска, общ 

Божурище, град Божурище, 

кв.90  УПИ Іобщ.; ○ЧИ ПУП – 

ПРЗ одобрено със Заповед 

№ТС - 69/25.07.2012г на 

Кмета на Община 

Божурище; ○ Заповед за 

явна фактическа грешка 

№ТС - 65/04.04.2012г на 

Кмета на Община 

Божурище; ○ЧИ ПУП – ПРЗ 

одобрено със Заповед №ТС 

- 9/19.01.2006г на Кмета на 

Община Божурище; ○ЧИ на 

ЗРП – ЦГЧ одобрено със 

Заповед №66/31.03.1999г.; 

○Дворищната и уличната 

регулация са утвърдени със 

Заповед № АБ - 

22/26.01.1984г.; 

Урегулиран поземлен имот 

УПИ Іобщ, кв.90, 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 1 

485м
2
, отреден за 

жилищно строителство

15 727.60

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X Продажба

Продаден на 

"ЗЪРНОМЕКС" ЕООД, 

представлявано от 

Велизар Христов 

Величков

Предишни актове: АЧОС 

№307/17.09.2001г .; АЧОС 

№308/17.09.2001г.

чл.2, ал.1, т.2 от 

Закон за Общинска 

собственост , чл.59 

от ЗОС

X

906 906 / 05.09.2012 г. 906

обл Софийска, общ 

Божурище в землището на 

с.Пожарево ЕКТТЕ 57100, 

м.”Аралица” по КВС, 

възстановен в реални 

граници; съгласно скица 

№ К01943/30.07.2012г 

изработена служебно и 

заверена към 30.07.2012г 

от ОСЗ – Божурище

имот №049022 по КВС за 

землището на 

с.Пожарево, 

м.”Аралица”, с площ 

12,367дка, с начин на 

трайно ползване – 

ливада, ІХ категория при 

неполивни условия

121.20
Кмета на Община 

Божурище
X X

Решение №161 от 

протокол №12/2011-15 от 

заседание на ОбСъвет 

–гр.Божурище проведено 

на 27.09.2012г на 

основание §27 от ЗИД 

ПЗР ЗСПЗЗ предоставени 

чрез ОСЗ-Божурище в 

собственост на н-ците на 

Кирил Ацев Гьорев 

5,381дка от имот 

№049022

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост от 

имот имот №049022 по КВС 

за землището на 

с.Пожарево, м.”Аралица”, 

с площ 12,367дка , с начин 

на трайно ползване – 

ливада, ІХ категория при 

неполивни условия на 

основание Заповед №РД-

359/23.10.2012г на Кмета на 

Община Божурище 

5,381дка и предаден на 

ОСЗ – гр.Божурище по 

Решение №161 от протокол 

№12/2011-15 от заседание 

на ОбСъвет –гр.Божурище 

проведено на 27.09.2012г в 

собственост на н-ците на 

Кирил Ацев Гьорев

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



907 907 / 05.09.2012 г. 907

обл Софийска, общ 

Божурище в землището на 

с.Пожарево ЕКТТЕ 57100, 

м.”Патерица” по КВС, 

възстановен в реални 

граници; съгласно скица 

№ К01939/30.07.2012г 

изработена служебно и 

заверена към 30.07.2012г 

от ОСЗ – Божурище

имот №043015 по КВС за 

землището на 

с.Пожарево, 

м.”Патерица”, с площ 

42,793дка, с начин на 

трайно ползване – 

изоставена нива, VІ 

категория при неполивни 

условия

2 426.40
Кмета на Община 

Божурище
X X

Решение №161 от 

протокол №12/2011-15 от 

заседание на ОбСъвет 

–гр.Божурище проведено 

на 27.09.2012г на 

основание §27 от ЗИД 

ПЗР ЗСПЗЗ предоставени 

чрез ОСЗ-Божурище в 

собственост на н-ците на 

Кирил Ацев Гьорев 

2,847дка от имот 

№043015

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост от 

имот №043015 по КВС за 

землището на с.Пожарево, 

м.”Патерица”, с площ 

42,793дка, с начин на 

трайно ползване – 

изоставена нива, VІ 

категория при неполивни 

условия на основание 

Заповед №РД-

359/23.10.2012г на Кмета на 

Община Божурище 

2,847дка и предадени на 

ОСЗ – гр.Божурище по 

Решение №161 от протокол 

№12/2011-15 от заседание 

на ОбСъвет–гр.Божурище 

проведено на 27.09.2012г в 

собственост на н-ците на 

Кирил Ацев Гьорев

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

908 908 / 05.09.2012 г. 908

обл Софийска, общ 

Божурище в землището на 

с.Пожарево ЕКТТЕ 57100, 

м.”Гащи” по КВС, 

възстановен в реални 

граници; съгласно скица 

№ К01941/30.07.2012г 

изработена служебно и 

заверена към 30.07.2012г 

от ОСЗ – Божурище

имот №035046 по квс за 

землището на 

с.Пожарево, м.”Гащи”, с 

площ 4,228дка, с начин на 

трайно ползване – 

ливада, VІІІ категория при 

неполивни условия

68.10
Кмета на Община 

Божурище
X X

Решение №161 от 

протокол №12/2011-15 от 

заседание на ОбСъвет 

–гр.Божурище проведено 

на 27.09.2012г на 

основание §27 от ЗИД 

ПЗР ЗСПЗЗ предоставени 

чрез ОСЗ-Божурище в 

собственост на н-ците на 

Кирил Ацев Гьорев 

1,608дка от имот 

№035046

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост от 

имот №035046 по КВС за 

землището на с.Пожарево, 

м.”Гащи”, с площ 4,228дка, 

с начин на трайно ползване 

– ливада, VІІІ категория при 

неполивни условия на 

основание Заповед №РД-

359/23.10.2012г на Кмета на 

Община Божурище, 

1,608дка и предаден на 

ОСЗ – гр.Божурище по 

Решение №161 от протокол 

№12/2011-15 от заседание 

на ОбСъвет –гр.Божурище 

проведено на 27.09.2012г в 

собственост на н-ците на 

Кирил Ацев Гьорев

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



909 909 / 05.09.2012 г. 909

обл Софийска, общ 

Божурище в землището на 

с.Пожарево ЕКТТЕ 57100, 

м.”Бъзище” по КВС, 

възстановен в реални 

граници съгласно скица № 

К01942/30.07.2012г 

изработена служебно и 

заверена към 30.07.2012г 

от ОСЗ – Божурище

имот №047024 по Картата 

на възстановената 

собственост за землището 

на с.Пожарево, 

м.”Бъзище”, с площ 

13,975дка, с начин на 

трайно ползване – 

ливада, VІ категория при 

неполивни условия

528.30
Кмета на Община 

Божурище
X X

Решение №161 от 

протокол №12/2011-15 от 

заседание на ОбСъвет 

–гр.Божурище проведено 

на 27.09.2012г на 

основание §27 от ЗИД 

ПЗР ЗСПЗЗ предоставени 

чрез ОСЗ-Божурище в 

собственост на н-ците на 

Кирил Ацев Гьорев 

1,247дка от имот 

№047024

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост от 

имот имот №047024 КВС за 

землището на с.Пожарево, 

м.”Бъзище”, с площ 

13,975дка, с начин на 

трайно ползване – ливада, 

VІ категория при неполивни 

условия на основание 

Заповед №РД-

359/23.10.2012г на Кмета на 

Община Божурище 

1,247дка и предаден на 

ОСЗ – гр.Божурище по 

Решение №161 от протокол 

№12/2011-15 от заседание 

на ОбСъвет –гр.Божурище 

проведено на 27.09.2012г в 

собственост на н-ците на 

Кирил Ацев Гьорев

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

910 910 / 05.09.2012 г. 910

обл Софийска, общ 

Божурище в землището на 

с.Пожарево ЕКТТЕ 57100, 

м.”Гащи” по КВС, 

възстановен в реални 

граници; 

имот №035055 по КВС за 

землището на 

с.Пожарево, м.”Гащи”, с 

площ 104,216дка, с начин 

на трайно ползване – 

ливада, VІІІ категория при 

неполивни условия

1 667.90
Кмета на Община 

Божурище
X X

Решение №161 от 

протокол №12/2011-15 от 

заседание на ОбСъвет 

–гр.Божурище проведено 

на 27.09.2012г на 

основание §27 от ЗИД 

ПЗР ЗСПЗЗ предоставени 

чрез ОСЗ-Божурище в 

собственост на н-ците на 

Кирил Ацев Гьорев 

6.508дка от имот 

№035055

имот №035055 по КВС за 

землището на с.Пожарево, 

м.”Гащи”, с площ 

104,216дка, с начин на 

трайно ползване – ливада, 

VІІІ категория при 

неполивни условия на 

основание Заповед №РД-

359/23.10.2012г на Кмета на 

Община Божурище са 

отписани 6.508дка и 

предадени на ОСЗ – 

гр.Божурище по Решение 

№161 от протокол 

№12/2011-15 от заседание 

на ОбСъвет –гр.Божурище 

проведено на 27.09.2012г в 

собственост на н-иците на 

Кирил Ацев Гьорев

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



911 911 / 10.09.2012 г. 911

обл Софийска, общ 

Божурище в землището на 

с.Хераково ЕКТТЕ 77246, 

м.”Кадина чешма” по КВС, 

възстановен с план за 

земеразделяне съгласно 

скица № К 

04364/22.06.2012г 

изработена служебно и 

заверена на 22.06.2012г от 

ОСЗ – Божурище

имот №020101 по КВС за 

землището на с.Хераково, 

м.”Кадина чешма”, с 

площ 2,700дка, с начин на 

трайно ползване – нива, 

VІІІ категория при 

неполивни условия

66.20

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

На основание Заповед № 

РД - 319/30.07.2013 Г. НА 

Кмета на Община 

Божурище е отписан имот 

№ 020101 с площ 2.700 дка 

по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Хераково, м.Кадина 

чешма, начин на трайно 

позлване нива, осма 

категория при неполивни 

условия, възстановен с 

план за земеразделяне и 

предаден чрез Общинска 

Служба Земеделие - 

гр.Божурище по Решение 

№ 53 от Протокол № 5 / 

2013-15 от заседание на 

ОбСъвет - гр.Божурище, 

проведено на 27.06.2013г., 

в собственост на 

наследниците на 

Александър Ленков Гочев

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

912 912 / 11.09.2012 г. 912

обл Софийска, общ 

Божурище, град Божурище, 

кв.4, УПИ ХХХІ1004,общ.; ○ПУП 

одобрен с Решение 

№20/07.06.2002г на 

ОбСъвет- Божурище; ○ЧИ 

на ЗРП одобрено със 

Заповед №94/18.05.1999г на 

Кмета на Община 

Божурище; ○Дворищната и 

уличната регулация са 

утвърдени със Заповед № 

АБ - 22/26.01.1984г.

УПИ ХХХІ1004,общ, кв.4, 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

428м
2
, отреден за 

жилищно строителство

4 986.20

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба

Продаден УПИ ХXXI 

1004,общ. (римско 

тридесет и едно, 

кадастрален номер 

хиляда и четири 

общински), кв.4 (четири), 

отреден за жилищно 

строителство по ПР на 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, одобрен 

със Заповед АБ-

22/26.02.1984г, ПУП ПРЗ 

е одобрен с Решение № 

20 / 07.06.2002 г., 

Изменението на ПУП ПРЗ 

е одобрено със Заповед 

№ 94 / 18.05.1999 г.на 

Кмета на Общината , 

целият с площ 428м2 

(четиристотин двадесет и 

осем квадратни метра), 

при граници на имота по 

доказателствен акт: 

североизток – УПИ XXX 

1004,общ., югоизток – 

улица с ОТ, ОТ, 76, 289, 

югозапад – УПИ XXXII 

1004,общ., северозапад – 

улица с ОТ, ОТ, 289, 285, 

актуван с акт за общинска 

собственост АЧОС № 912 

/ 11.09.2012 г., вписан на 

17.09.2012 г. с 

вх.рег.№1309, акт №178, 

т.V, дело 1005/2012, им.п. 

Предишен акт  

№175/17.02.2000г.; Да се 

отпише от актовите книги 

следният недвижим имот: 

УПИ ХXXI 1004,общ. 

(римско тридесет и едно, 

кадастрален номер хиляда 

и четири общински), кв.4 

(четири), отреден за 

жилищно строителство по 

ПР на гр.Божурище, 

общ.Божурище, одобрен 

със Заповед АБ-

22/26.02.1984г, ПУП ПРЗ е 

одобрен с Решение № 20 / 

07.06.2002 г., Изменението 

на ПУП ПРЗ е одобрено със 

Заповед № 94 / 18.05.1999 

г.на Кмета на Общината , 

целият с площ 428м2 

(четиристотин двадесет и 

осем квадратни метра), при 

граници на имота по 

доказателствен акт: 

североизток – УПИ XXX 

1004,общ., югоизток – улица 

с ОТ, ОТ, 76, 289, югозапад 

– УПИ XXXII 1004,общ., 

северозапад – улица с ОТ, 

ОТ, 289, 285, актуван с акт 

за общинска собственост 

АЧОС № 912 / 11.09.2012 г., 

вписан на 17.09.2012 г. с 

вх.рег.№1309, акт №178, 

т.V, дело 1005/2012, им.п. 

чл.2, ал.1, т.2 от 

Закон за Общинска 

собственост , чл.59 

от ЗОС

X



913 913 / 17.09.2012 г. 913

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.21, УПИ Vобщ.; ○ЧИ на 

ПУП ПРЗ одобрено със 

Заповед №ТС-

76/22.08.2012г на Кмета на 

Община Божурище; ○ЧИ на 

ПУП ПРЗ одобрено със 

Заповед №39/23.02.2000г на 

Кмета на Община 

Божурище; ○ЧИ на ПУП ПРЗ 

одобрено със Заповед 

№69/02.04.1999г на Кмета 

на Община Божурище ; 

○Дворищната и уличната 

регулация са утвърдени със 

Заповед № АБ - 

22/26.01.1984г на СОНС

УПИ Vобщ, кв.21, 

гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 8 

510м
2
, отреден за 

промишлено строителство

89 542.70

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Предишни актове: ○АЧОС 

№755/25.05.2010г ; ○АЧОС 

№18/20.05.1997г

чл.2, ал.1, т.2 от 

Закон за Общинска 

собственост , чл.59 

от ЗОС

X

914 914 / 24.09.2012 г. 914

обл Софийска, общ 

Божурище, село Хераково, 

кв.33, придаваеми по 

регулация към п-л. 

/УПИ/ХІV333 ; Дворищната 

регулация на с.Хераково е 

утвърдена със Заповед №О-

352/09.05.1970

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

13м
2
, реална част, 

придаваем към п-

л./УПИ/ХІV333, кв.33 

с.Хераково, 

общ.Божурище с площ 

616м
2 

и основна част от 

603м
2
, отреден за 

жилищно строителство

24.60

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба

Зап. РД-387/07.11.2012г и 

договор за продажба от 

13.12.12г продадена 13м
2  

на Асен Благоев Янков и 

Ивайло Благоев Янкав 

съсобственици на УПИ 

ХІV333, кв.33 с.Хераково

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост на 

основание Зап. РД-

444/17.12.2012г и предаден 

на Асен Благоев Янков и 

Ивайло Благоев Янкав

чл.2, ал.1, т.2 от 

Закон за Общинска 

собственост , чл.59 

от ЗОС

X

915 915 / 24.09.2012 г. 915

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.4, включени по ЧИ на 

ПУП за урегулиран 

поземлен имот УПИ ХХІ1006, 

общ .; Решение 

№20/07.06.2002г на ОбС-

гр.Божурище; Дворищната и 

уличната регулация са 

утвърдени със Заповед 

№АБ-22/26.01.1984г.; 

Изменение на ЗРП одобрено 

със Заповед 

№94/18.05.1999г.; 

Попълване на кадастралния 

план одобрено със Заповед 

№300-4-22/02.04.2002г на 

АК и Решение 

№20/07.06.2002г на ОбС-

гр.Божурище; Допускане за 

ЧИ на ПУП в обхват УПИ 

ХХІ1006, общ, кв.4, 

гр.Божурище, съгласно 

Решение №65 от протокол 

№5 от заседание на ОбС - 

гр.Божурище, проведено на 

09.02.2012г

46м
2
 от имот №1006 по 

плана на гр.Божурище, 

включени по ЧИ на ПУП за 

урегулиран поземлен имот 

УПИ ХХІ1006, общ, кв.4, 

гр.Божурище, 

общ.Божурище с площ 

438м
2 

по договори за 

покупко – продажба, 407м
2 

по контролно заснемане и 

с площ 453м
2
 по ЧИ ПУП

547.40

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 46 кв.м. от имот № 

1006 по плана на 

гр.Божурище, включени 

по ЧИ на ПУП за 

Урегулиран поземлен 

имот УПИ XXI 1006, общ., 

кв.4, гр.Божурище, общ. 

Божурище с площ 438 

кв.м. по договори за 

покупко-продажба, 407 

кв.м. по контролно 

заснемане и с площ 453 

кв.м. по ЧИ ПУП, на 

основание Заповед № РД-

60/06.02.2013 г.и Договор 

за продажба от 

07.02.2013 г. на Росен 

Георгиев Боцев, 

собственик на основната 

част на п-л УПИ XXI 1006.

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

46 кв.м. от имот № 1006 по 

плана на гр. Божурище, 

включени по ЧИ на ПУП за 

урегулиран поземлен имот 

УПИ XXI 1006,, общ., кв.4, 

гр.Божурище, 

общ.Божурище с площ 438 

кв.м. по Договори за 

покупко-продажба, 407 кв.м. 

по контролно заснемане и с 

площ 453 кв.м. по ЧИ ПУП 

на Основание Божурище и 

предаден на Росен 

Георгиев Боцев, собственик 

на основната част на п-л 

/УПИ/ XXI 1006.

чл.2, ал.1, т.2 от 

Закон за Общинска 

собственост , чл.59 

от ЗОС; Решение № 

108 отПротокол № 

8/211-15 от 

заседание на 

ОбСъвет - 

гр.Божурище, 

проведено на 

31.05.2012 г.

X



916 916 / 24.09.2012 г. 916

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.49, включени по ЧИ на 

ПУП за урегулиран 

поземлен имот УПИ ІІІ276 ; 

Дворищната и уличната 

регулация са утвърдени със 

Заповед №АБ-

22/26.01.1984г.; Допускане 

за ЧИ на ПУП на уличната 

регулация по улица с ОТ 

149, ОТ 186 между кв.47, 

кв.48 и кв.49 по ПР на 

гр.Божурище, съгласно 

Решение №71 от протокол 

№12 от заседание на ОбС - 

гр.Божурище, проведено на 

18.09.2008г.; 

поземлен имот с площ 

50м
2
, включени по ЧИ на 

ПУП за урегулиран 

поземлен имот УПИ ІІІ276, 

кв.49, гр.Божурище, 

общ.Божурище с площ 

726м
2 

по нотариален акт и 

с площ 776м
2
 по ЧИ ПУП, 

от които 31м
2
 са от имот 

№276 и 19м
2
 са без 

кадастрален номер

595.00

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба

Продаден поземлен имот 

с площ 50м
2
), включени 

по ЧИ на ПУП за 

урегулиран поземлен 

имот УПИ ІІІ276, кв.49, 

гр.Божурище, 

общ.Божурище с площ 

726м
2 

по нотариален акт 

и с площ 776м
2
 по ЧИ 

ПУП, от които 31м
2
 са от 

имот №276 и 19м
2
  са без 

кадастрален номер, кв.49 

по ПР на гр.Божурище, на 

основание 

Предварителен договор 

от 03.10.2012г, заповед 

№ТС-98/08.11.2012г и 

договор за продажба от 

03.12.2012г на Николай 

Миланов Василев, 

собственик на основната 

част на УПИ ІІІ276

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот имот с площ 

50м
2
, включени по ЧИ на 

ПУП за урегулиран 

поземлен имот УПИ ІІІ276, 

кв.49, гр.Божурище, 

общ.Божурище с площ 

726м
2 

по нотариален акт и с 

площ 776м
2
 по ЧИ ПУП, от 

които 31м
2
 са от имот №276 

и 19м
2
 са без кадастрален 

номер, кв.49 по ПР на 

гр.Божурище на основание 

заповед РД-455/18.12.2012г 

на кмета на Община 

Божурище и предаден 

Николай Миланов Василев

чл.2, ал.1, т.2 от 

Закон за Общинска 

собственост , чл.59 

от ЗОС; Решение № 

107 отПротокол № 

8/211-15 от 

заседание на 

ОбСъвет - 

гр.Божурище, 

проведено на 

31.05.2012 г.

X

917 917 / 26.09.2012 г. 917

обл Софийска, общ 

Божурище, с. Храбърско, 

кв.15), придаваеми по 

регулация към п-л. /УПИ/ІІ178 

; Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Храбърско е одобрен със 

Заповед №2355/1966г

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

5м
2
, реална част, 

придаваем към урегулиран 

поземлен имот п-л. 

/УПИ/ІІ178, кв.15, 

с.Храбърско, 

общ.Божурище с площ 

750м
2 

и основна част от 

531м
2
, отреден за 

жилищно строителство

11.40

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 5м
2
, придаваем по 

регулация към п-л./УПИ/ 

ІІ178, кв.15 по ПР на 

с.Храбърско, 

общ.Божурище на 

основание заповед №РД-

365/26.10.2012г и 

договор за продажба от 

05.11.2012г на Виолета 

Иванова Григорова и 

Росица Иванова 

Янакиева, съсобственици 

на основната част на п-л. 

/УПИ/ІІ178

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

5м
2
 , придаваем по 

регулация към п-л./УПИ/ 

ІІ178, кв.15 по ПР на 

с.Храбърско, 

общ.Божурище на 

основание заповед РД-

386/06.11.2012г на кмета на 

Община Божурище и 

предаден на Виолета 

Иванова Григорова и 

Росица Иванова Янакиева

чл.2, ал.1, т.2 от 

Закон за Общинска 

собственост , чл.59 

от ЗОС

X



918

918 / 28.09.2012 г.; 

предишен 

АПОС№21/16.05.2012г

918

обл Софийска, общ 

Божурище, землище 

с.Хераково, ЕКАТТЕ 77246. 

м.Балин дел по КВС, 

съгласно скица № 

Ф04327/18.09.2012г 

изработена служебно от ЕТ 

„ГЕОСИСТЕМС- Татяна 

Ламбева” и заверена от ОСЗ 

– Божурище

имот номер 167058, с 

площ 2,603дка по КВС за 

землището на с.Хераково, 

м.Балин дел, с начин на 

трайно ползване ливада, 

ІV категория при 

неполивни условия

174.90

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба

Решение №171 от 

протокол №14/2012-15 от 

заседание на ОбСъвет 

–гр.Божурище проведено 

на 25.109.2012г на 

основание §27 от ЗИД 

ПЗР ЗСПЗЗ предоставени 

чрез ОСЗ-Божурище в 

собственост на н-ците на 

Вукана Рангелова 

Божилова

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост 

имот №167058 по КВС за 

землището на с.Хераково, 

м.”Балин дел”, с площ 

2,603дка, с начин на трайно 

ползване – ливада, ІV 

категория при неполивни 

условия на основание 

Заповед №РД-

419/27.11.2012г на Кмета на 

Община Божурище и 

предаден на ОСЗ – 

гр.Божурище по Решение 

№171 от протокол 

№14/2012-15 от заседание 

на ОбСъвет –гр.Божурище 

проведено на 25.10.2012г в 

собственост на н-ците на 

Вукана Рангелова 

Божилова

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45  и Решение № 

133 от Протокол № 

10/2012-15 от 

заседание на 

ОбСъвет- 

гр.Божурище, 

проведено на 

24.07.2012 г. 

X

919 919 / 28.09.2012 г. 919

обл Софийска, общ 

Божурище, селоХераково, 

имот кадастрален №44 по 

кадастралния план на 

Стопански двор, с.Хераково; 

Кадастралният план на 

Стопански двор , с.Хераково 

одобрен със Заповед №РД-

02-14-2010/22.11.2000г на 

МРРБ

имот кадастрален №44 по 

кадастралния план на 

Стопански двор, 

с.Хераково, общ. 

Божурище, обл.Софийска 

с площ 2 107м
2

4 399.40
На Кмета на Община 

Божурище
X X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.56, 

ал.1 от Закон за 

общинската 

собственост

X

920 920 / 28.09.2012 г. 920

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Гурмазово, ЕКАТТЕ 18174 

м.Соларски път по Картата 

на възстановената 

собственост, съгласно скица 

№ Ф03408/18.09.2012г 

изработена служебно от ЕТ 

„ГЕОСИСТЕМС- Татяна 

Ламбева” и заверена от ОСЗ 

– Божурище

имот номер 023048, с 

площ 0,050дка по КВС за 

землището на 

с.Гурмазово, м.Соларски 

път, с начин на трайно 

ползване нива, ІV 

категория при неполивни 

условия, възстановен с 

план за земеразделяне

4.5

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45  

X



921 921 / 03.10.2012 г. 921

обл Софийска, общ 

Божурище, с. Храбърско, 

кв.22, придаваеми по 

регулация към п-л. 

/УПИ/ІХ77; Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Храбърско е одобрен със 

Заповед №2355/1966г

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

16м
2
, реална част, 

придаваем към урегулиран 

поземлен имот п-

л./УПИ/ІХ77 кв.22 

с.Храбърско, 

общ.Божурище с площ 

800м
2 

и основна част от 

779м
2
, отреден за 

жилищно строителство

36.50

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 16м
2
 придаваем по 

регулация към п-л./УПИ/ 

ІХ77, кв.22 по ПР на 

с.Храбърско, 

общ.Божурище на 

основание заповед №РД-

364/26.10.2012г и 

договор за продажба от 

12.11.2012г на Георги 

Първанов Георгиев, 

Петър Георгиев Симов и 

Еленка Трайкова Симова, 

съсобственици на 

основната част на п-л. 

/УПИ/ ІХ77

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост на 

основание заповед РД-

397/12.11.2012г на кмета на 

Община Божурище и 

предаден на Георги 

Първанов Георгиев, Петър 

Георгиев Симов и Еленка 

Трайкова Симова

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

922 922 / 03.10.2012 г. 922

обл Софийска, общ 

Божурище, с.Храбърско, 

кв.20, п-л. /УПИ/ ХVІ51 ; 

Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Храбърско е одобрен със 

Заповед №2355/1966г

УПИ ХVІ5, кв.20, 

с.Храбърско, 

общ.Божурище с площ 

820м
2
, отреден за 

жилищно строителство

1 869.60

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

Отстъпено право на строеж на 

Алекси Димитров Атанасов, договор 

от 21.12.1983г върху п-л. /УПИ/ 

ХVІ51, кв.20 по ПР на с.Храбърско, 

общ.Божурище

продажба

Продаден УПИ ХVІ51, 

кв.20 по ПР на 

с.Храбърско, 

общ.Божурище с площ 

820м
2
 на основание 

заповед №РД-

418/27.11.2012г и 

договор за продажба от 

12.12.2012г на Йорданка 

Алексиева Михайлова н-к 

на Алекси Димитров 

Атанасов - ОПС с 

договор от 21.12.1983г 

върху п-л. /УПИ/ ХVІ51, 

кв.20 по ПР на 

с.Храбърско

Отписан от актовата книга 

за общинска на основание 

заповед РД-441/14.12.2012г 

на кмета на Община 

Божурище и предаден на 

Йорданка Алексиева 

Михайлова н-к на Алекси 

Димитров Атанасов

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; пар.42 

ПЗР от ЗОС

X

923 923 / 11.10.2012 г. 923

обл Софийска, общ 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.49, включени по ЧИ на 

ПУП за урегулиран 

поземлен имот УПИ ІІ277; 

Дворищната и уличната 

регулация са утвърдени със 

Заповед №АБ-

22/26.01.1984г; Допускане за 

ЧИ на ПУП на уличната 

регулация по улица с 

ОТ149, ОТ 186 между кв.47, 

кв.48 и кв.49 по ПР на 

гр.Божурище, съгласно 

Решение №71 от протокол 

№12 от заседание на ОбС - 

гр.Божурище, проведено на 

18.09.2008г.

поземлен имот с площ 

48м
2
  от имот №277, 

включени по ЧИ на ПУП за 

урегулиран поземлен имот 

УПИ ІІ277, кв.49, 

гр.Божурище, 

общ.Божурище с площ 

700м
2 

по нотариален акт и 

с площ 748м
2
 по ЧИ ПУП

571.20

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба

Продаден поземлен имот 

с площ 48м
2
 от имот 

№277, включени по ЧИ на 

ПУП за урегулиран 

поземлен имот УПИ ІІ277, 

кв.49, гр.Божурище, 

общ.Божурище с площ 

700м
2 

по нотариален акт 

и с площ 748м
2
 по ЧИ 

ПУП, кв.49 по ПР на 

гр.Божурище, на 

основание 

Предварителен договор 

от 07.112012г, заповед 

№ТС-98/08.11.2012г и 

договор за продажба от 

03.12.2012г на Емилия 

Николаева Савова, 

собств. на основната част 

на УПИ ІІ277

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот с площ 48м
2  

от имот №277, включени по 

ЧИ на ПУП за урегулиран 

поземлен имот УПИ ІІ277, 

кв.49, гр.Божурище, 

общ.Божурище с площ 

700м
2 

по нотариален акт и с 

площ 748м
2
 по ЧИ ПУП, 

кв.49 по ПР на гр.Божурище 

на основание заповед РД-

454/18.12.2012г на кмета на 

Община Божурище и 

предаден Емилия 

Николаева Савова

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС; Решение № 

107 от Протокол № 

8 / 211-15 от 

Заседание на 

ОбСъвет - 

гр.Божурище, 

проведено на 

31.05.2012 г.

X



924 924 / 17.10.2012 г. 924

обл Софийска, общ 

Божурище, с- Златуша, 

кв.19, придаваеми по 

регулация към п-л./УПИ/ 

ХІІ199; Дворищната 

регулация е утвърдена със 

Заповед №АБ-

118/07.04.1983г.

поземлен имот с площ 

52м
2
  без кадастрален 

номер придаваеми по 

регулация към п-л./УПИ/ 

ХІІ199, кв.19, с.Златуша, 

общ.Божурище с площ 

913м
2 

по нотариален акт и  

основна част от 861м
2
, 

отреден за жилищно 

строителство

98.60

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 52м
2
, придаваем по 

регулация към п-л./УПИ/ 

ХІІ199, кв.19 по ПР на 

с.Златуша, 

общ.Божурище на 

основание заповед №РД-

381/02.11.2012г и 

договор за продажба от 

06.11.2012г на Красимир 

Михайлов Георгиев, 

собственик на основната 

част на п-л. /УПИ/ ХІІ199

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост на 

основание заповед РД-

396/12.11.2012г на кмета на 

Община Божурище и 

предаден на Красимир 

Михайлов Георгиев

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

925 925 / 22.10.2012 г. 925

обл Софийска, общ 

Божурище, с.Хераково, кв.1, 

придаваеми по регулация 

към п-л./УПИ/ V166; 

Дворищната регулация е 

утвърдена със Заповед №О-

352/09.05.1970г

поземлен имот с площ 7м
2 

без кадастрален номер 

придаваеми по регулация 

към п-л./УПИ/ V166, кв.1, 

с.Хераково, 

общ.Божурище с площ 

1110м
2 

и  основна част от 

1110м
2
, отреден за 

жилищно строителство

13.30 X X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 7м
2
, придаваем по 

регулация към п-л./УПИ/ 

V166, кв.1 по ПР на 

с.Хераково, 

общ.Божурище на 

основание заповед №РД-

375/31.10.2012г и 

договор за продажба от 

01.11.2012г на Магдалена 

Чавдарова Йоцива, 

собственик на основната 

част на п-л. /УПИ/ V166

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост на 

основание заповед РД-

395/12.11.2012г на кмета на 

Община Божурище и 

предаден на Магдалена 

Чавдарова Йоцива в

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

926 926 / 23.11.2012 г. 926

обл Софийска, общ 

Божурище, с. Гурмазово, 

кв.37, придаваеми по 

регулация към п-л. /УПИ/ І1 ; 

Кадастралния и 

регулационен план на с. 

Гурмазово е одобрен със 

Заповед №АБ-

122/21.05.1980г; 

Разширение на плана 

одобрено със Заповед № 

135/ 28.06.1989г

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

27м
2
, реална част , 

придаваем към урегулиран 

поземлен имот п-л. /УПИ/ 

І1, кв. 37, с. Гурмазово, 

община Божурище с площ 

1 043м
2 

и основна част от 

825м
2
, отреден за 

жилищно строителство

56.40 X X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 27м
2
, придаваем по 

регулация към п-л. /УПИ/ 

І1, кв.37 по ПР на 

с.Гурмазово, 

общ.Божурище на 

основание заповед №РД-

429/06.12.2012г и 

договор за продажба от 

06.12.2012г на Валери и 

Димитринка Симови 

съсобственици на 

основната част на п-л. 

/УПИ/ І1

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост на 

основание заповед РД-

02/03.01.2013г на кмета на 

Община Божурище и 

предаден на Валери и 

Димитринка Симови

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X



927 927 / 23.11.2012 г. 927

обл Софийска, общ 

Божурище, с. Храбърско, 

кв.48, придаваеми по 

регулация към п-л. 

/УПИ/VІІ423 ; Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Храбърско е одобрен със 

Заповед №2355/22.07.1966г

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

7м
2
, реална част, 

придаваем по регулация 

към урегулиран поземлен 

имот п-л./УПИ/VІІ423 кв.48, 

с.Храбърско, 

общ.Божурище с площ 

857м
2 

и основна част от 

850м
2
, отреден за 

жилищно строителство

16.00

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 7м
2
, придаваем по 

регулация към п-л. /УПИ/ 

VІІ423, кв.48 по ПР на 

с.Храбърско, 

общ.Божурище на 

основание заповед №РД-

437/12.12.2012г и 

договор за продажба от 

17.12.2012г на Георги 

Маноилов Митов, 

съсобственик на 

основната част на п-л. 

/УПИ/ VІІ423

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост на 

основание заповед РД-

456/18.12.2012г на кмета на 

Община Божурище и 

предаден на Георги 

Маноилов Митов

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

928 928 / 10.01.2013 г. 928

обл Софийска, общ 

Божурище, с. Росоман, кв.4, 

придаваеми по регулация 

към п-л. /УПИ/Х66 ; 

Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Росоман е одобрен със 

Заповед №АБ -6/ 

19.01.1988г

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

29м
2
, реална част, 

включен по регулация в 

урегулиран поземлен имот 

п-л./УПИ/ Х66, кв.4, 

с.Росоман, общ.Божурище 

с площ 582м
2
и основна 

част от 553м
2
, отреден за 

жилищно строителство

55.00

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 29м
2
, придаваем по 

регулация към п-л. /УПИ/ 

Х66, кв.4 по ПР на 

с.Росоман, 

общ.Божурище на 

основание заповед №РД-

48/30.01.2013г и договор 

за продажба от 

01.02.2013г на Алексей 

Николаевич Юхновски, 

съсобственик на 

основната част на п-л. 

/УПИ/ Х66

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост на 

основание заповед РД-

58/04.22.2013г на кмета на 

Община Божурище и 

предаден на Алексей 

Николаевич Юхновски

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

929 929 / 06.02.2013 г. 929

обл Софийска, общ 

Божурище, с. Храбърско, 

кв.47, УПИ VІмагазин и клуб; 

Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Храбърско е одобрен със 

Заповед 

№2355/22.07.1966г.; 

Изменение на вътрешната 

регулация между УПИ 

VІмагазин и клуб и УПИ 

V377

Урегулиран поземлен имот 

УПИ VІмагазин и клуб, кв.47, 

с.Храбърско, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

850м
2
, отреден за магазин 

и клуб

1 997.20

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Съставен нов акт за 

поправк АЧОС №929,ана 

АЧОС №930 

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

930 930 / 06.02.2013 г. 930

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Хераково, ЕКАТТЕ 77246, 

м.Гуджулица по КВС, 

съгласно скица № К 

04557/29.01.2013г 

изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище

имот №176066 с площ 

0,315дка по КВС за 

землището на с.Хераково, 

м.Гуджулица, с начин на 

трайно ползване нива, V 

категория при неполивни 

условия, възстановен в 

реални граници

32.40

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



931

931 / 06.02.2013 г. ; за 

поправка на АЧОС №929 

от 06.02.2013г.

931

обл Софийска, общ 

Божурище, с. Храбърско, 

кв.47, УПИ VІмагазин и клуб; 

Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Храбърско е одобрен със 

Заповед 

№2355/22.07.1966г.; 

Изменение на вътрешната 

регулация между УПИ 

VІмагазин и клуб и УПИ 

V377

Урегулиран поземлен имот 

УПИ VІмагазин и клуб, кв.47, 

с.Храбърско, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

580м
2
, отреден за магазин 

и клуб

1 997.20

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

932 932 / 19.02.2013 г. 932

Урегулиран поземлен имот  

УПИ II 36, кв.9, с.Делян, 

общ.Божурище, обл. 

Софийска с площ 452 кв.м., 

отреден за жилищно 

строителство

обл. Софийска, общ. 

Божурище, село Делян, 

кв.9, УПИ II 36

911.20 X

Отстъпено право на строеж на 

Тодор Господинов Стоянчев, 

Договор от 22.12.1983 г. върху п-л 

УПИ II 36, кв.9 по ПР на с.Делян, 

общ.Божурище

продажба

Продаден Урегулиран 

поземлен имот УПИ II 36, 

общ., кв.9, с.Делян, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 452 

кв.м.отреден за жилищно 

строителство на 

основание Заповед № РД 

- 132/21.03.2013 г. на 

Тодор Господинов 

Стоянчев

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

УПИ II 36, общ., кв.9, 

с.Делян, общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 452 

кв.м. отреден за  жилищно 

строителство, на основание 

Заповед № РД - 

167/09.04.2013 Г. на Кмета 

на Община Божурище

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.56, 

ал.1 от Закон за 

общинската 

собственост

X

933 933 / 06.03.2013 г. 933

Обл.Софийска, Община 

Божурище, с.Хераково, 

махала Бобен, кв.46, 

придаваеми по регулация къ 

п-л УПИ I 390. Дворищната 

регулация на м.Бобен, 

с.Хераково е утвърдена със 

заповед № 36/06.03.1989 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

8 кв.м., реална част, 

придаваема към 

урегулиран незастроен 

поземлен имот УПИ  I 390, 

кв.46, м.Бобен, 

с.Хераково, 

общ.Божурище с площ 870 

кв.м. и основна част от 862 

кв.м., отреден за жилищно 

строителствоотреден за 

жилищно строителство

15.20

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадатрсален номер с 

площ 8 кв.м., реална 

част, придаваемкъм УПИ 

I 390, кв.46, м.Бобен, 

с.Хераково, 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД 

- 116/14.03.2013 Г. И 

Договор за продажба от 

15.03.2013 г. на Евгения 

Дойчинова Генадиева, 

Любомир Дойчинов 

Павлов и Евгения 

Петрова Станчева, 

съсобственици на 

основната част на п-л 

/УПИ/ I 

390.Съсобственици: по 

1/3 ид.ч. за  Евгения 

Дойчинова Генадиева, 

Любомир Дойчинов 

Павлов и Евгения 

Петрова Станчева 99.08 

% реална част от п-л УПИ 

I 390, съгласно НА № 

196, т. IV, дело № 

696/1969 г.Община 

Божурище собственост 

на 0.92 % реална част от 

п-л УПИ I 390, кв.46, 

м.Бобен, с.Хераково, 

общ.Божурище 

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

8 кв.м., реална част, 

придаваем към УПИ I 390, 

кв.46, м.Бобен, с.Хераково, 

общ.Божурище на 

основание заповед № РД - 

134/22.03.2013 Г. НА 

КМЕТА НА Община 

Божурище и предаден на 

Евгения Дойчинова 

Генадиева, Любомир 

Дойчинов Павлов и Евгения 

Петрова Станчева

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X



934 934 / 25.03.2013 г. 934

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Росоман, ЕКАТТЕ 63121, 

м.Широко Ливаге по КВС, 

съгласно скица № К 

00481/03.12.2012 г. 

изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище

имот № 032105, с площ 

6.648 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Росоман, м.Широко 

ливаге, с начин на трайно 

ползване ливада, пета 

категория при неполивни 

условия, възстановен в 

реални граници

307.10

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба X

На основание Заповед  № 

РД - 322/30.07.2013 г. на 

Кмета на Община 

Божурище е отписан имот 

№ 0432105 с площ 6.648 

дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Пролеша, 

м.Село/Селище, начин на 

трайно ползване ливада, 

пета категория при 

неполивни условия, 

възстановен в реални 

граници и предаден чрез 

Общинска служба 

Земеделие - гр.Божурище 

по Решение № 50 от 

Протокол № 5/2013-15 от 

Заседание на ОбСъвет  - 

гр.Божурище, проведено на 

27.06.2013 г. , в 

собственост на 

наследниците на Павел 

Аначков Игнатов

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

935 935 / 25.03.2013 г. 935

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Пролеша, ЕКАТТЕ 58606, 

м.Ягнила по КВС, съгласно 

скица № К 03177/26.11.2012 

г.,  изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище

имот № 023154, с площ 

3.002 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на село Пролеша, 

м.Ягнила, с начин на 

трайно ползване нива, 

четвърта категория при 

неполивни условия, 

възстановен с план за 

земеразделяне

271.10

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба X

На основание Заповед  № 

РД - 319/30.07.2013 г. на 

Кмета на Община 

Божурище е отписан имот 

№ 023154 с площ 3.002 дка 

по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Пролеша, м.Ягнила, 

начин на трайно ползване 

нива, четвърта категория 

при неполивни условия, 

възстановен с план за 

земеразделяне и предаден 

чрез Общинска служба 

Земеделие - гр.Божурище 

по Решение № 53 от 

Протокол № 5/2013-15 от 

Заседание на ОбСъвет  - 

гр.Божурище, проведено на 

27.06.2013 г. , в 

собственост на 

наследниците на 

Александър Ленков Гочев

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



936 936 / 25.03.2013 г. 936

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Пролеша, ЕКАТТЕ 58606, 

м.Раздолци по КВС, 

съгласно скица № К 

03177/26.11.2012 г.,  

изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище

имот №029041, с площ 

12.00 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на село Пролеша, 

м.Раздолци, с начин на 

трайно ползване нива, 

седма категория при 

неполивни условия, 

възстановен с план за 

земеразделяне

420.00

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба X

На основание Заповед  № 

РД - 319/30.07.2013 г. на 

Кмета на Община 

Божурище е отписан имот 

№029041 с площ 12.000 дка 

по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Пролеша, м.Раздолци, 

начин на трайно ползване 

нива, седма категория при 

неполивни условия, 

възстановен с план за 

земеразделяне и предаден 

чрез Общинска служба 

Земеделие - гр.Божурище 

по Решение № 53 от 

Протокол № 5/2013-15 от 

Заседание на ОбСъвет  - 

гр.Божурище, проведено на 

27.06.2013 г. , в 

собственост на 

наследниците на 

Александър Ленков Гочев

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

937 937 / 26.03.2013 г. 937

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Пролеша, ЕКАТТЕ 58606, 

м.Бреске по КВС, съгласно 

скица № К 03175/26.11.2012 

г.,  изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище

имот №028018, с площ 

7.192 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на село Пролеша, 

м.Бреске, с начин на 

трайно ползване нива, 

четвърта категория при 

неполивни условия, 

възстановен с план за 

земеразделяне

649.40

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба X

На основание Заповед  № 

РД - 319/30.07.2013 г. на 

Кмета на Община 

Божурище е отписан имот 

№028018 с площ 7.192 дка 

по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Пролеша, м.Бреске, 

начин на трайно ползване 

нива, четвърта категория 

при неполивни условия, 

възстановен с план за 

земеразделяне и предаден 

чрез Общинска служба 

Земеделие - гр.Божурище 

по Решение № 53 от 

Протокол № 5/2013-15 от 

Заседание на ОбСъвет  - 

гр.Божурище, проведено на 

27.06.2013 г. , в 

собственост на 

наследниците на 

Александър Ленков Гочев

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



938 938 / 26.03.2013 г. 938

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Пролеша, ЕКАТТЕ 58606, 

м.Бъшина падина по КВС 

съгласно скица № К 

03178/26.11.2012 г.,  

изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище

имот №027076, с площ 

2.624 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Пролеша, м.Бъшина 

падина,, с начин на трайно 

ползване нива, пета 

категория при неполивни 

условия, възстановен с 

план за земеразделяне

649.40

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба X

На основание Заповед  № 

РД - 319/30.07.2013 г. на 

Кмета на Община 

Божурище е отписан имот 

№027076 с площ 2.624 дка 

по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Пролеша, м.Бъшина 

падина, начин на трайно 

ползване нива, пета 

категория при неполивни 

условия, възстановен с 

план за земеразделяне и 

предаден чрез Общинска 

служба Земеделие - 

гр.Божурище по Решение 

№ 53 от Протокол № 5/2013-

15 от Заседание на 

ОбСъвет  - гр.Божурище, 

проведено на 27.06.2013 г. , 

в собственост на 

наследниците на 

Александър Ленков Гочев

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

939 939 / 26.03.2013 г. 939

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Хераково, ЕКАТТЕ 77246, 

м.Цървен долец по КВС 

съгласно скица № К 

04520/26.11.2012 г.,  

изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище

имот №049020, с площ 

0.949 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Хераково, м.Цървен 

долец, с начин на трайно 

ползване ливада, шеста 

категория при неполивни 

условия, възстановен с 

план за земеразделяне

949.00

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба X

На основание Заповед  № 

РД - 319/30.07.2013 г. на 

Кмета на Община 

Божурище е отписан имот 

№049020 с площ 0.949 дка 

по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Хераково, м.Цървен 

долец, начин на трайно 

ползване ливада, шеста 

категория при неполивни 

условия, възстановен с 

план за земеразделяне и 

предаден чрез Общинска 

служба Земеделие - 

гр.Божурище по Решение 

№ 53 от Протокол № 5/2013-

15 от Заседание на 

ОбСъвет  - гр.Божурище, 

проведено на 27.06.2013 г. , 

в собственост на 

наследниците на 

Александър Ленков Гочев

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



940 940 / 26.03.2013 г. 940

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Хераково, ЕКАТТЕ 77246, 

м.Беличка могила по КВС 

съгласно скица № К 

04521/26.11.2012 г.,  

изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище

имот №022115, с площ 

0.874 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Хераково, Беличка 

могила, с начин на трайно 

ползване нива, пета 

категория при неполивни 

условия, възстановен с 

план за земеразделяне

874.00

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба X

На основание Заповед  № 

РД - 319/30.07.2013 г. на 

Кмета на Община 

Божурище е отписан имот 

№022115 с площ 0.874 дка 

по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Хераково, м.Беличка 

могила, начин на трайно 

ползване нива, пета 

категория при неполивни 

условия, възстановен с 

план за земеразделяне и 

предаден чрез Общинска 

служба Земеделие - 

гр.Божурище по Решение 

№ 53 от Протокол № 5/2013-

15 от Заседание на 

ОбСъвет  - гр.Божурище, 

проведено на 27.06.2013 г. , 

в собственост на 

наследниците на 

Александър Ленков Гочев

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

941 941 / 27.03.2013 г. 941

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Пролеша, ЕКАТТЕ 58606, 

м.Трояно по КВС съгласно 

скица № К 03176/26.11.2012 

г.  изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище

имот №005052, с площ 

1.798 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Пролеша, м.Трояно, с 

начин на трайно ползване 

нива, четвърта категория 

при неполивни условия, 

възстановен с план за 

земеразделяне

162.40

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба X

На основание Заповед  № 

РД - 319/30.07.2013 г. на 

Кмета на Община 

Божурище е отписан имот 

№005052 с площ 1.798 дка 

по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Пролеша,м.Трояно, 

начин на трайно ползване 

нива, четвърта категория 

при неполивни условия, 

възстановен с план за 

земеразделяне и предаден 

чрез Общинска служба 

Земеделие - гр.Божурище 

по Решение № 53 от 

Протокол № 5/2013-15 от 

Заседание на ОбСъвет  - 

гр.Божурище, проведено на 

27.06.2013 г. , в 

собственост на 

наследниците на 

Александър Ленков Гочев

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

942 942 / 27.03.2013 г. 942

област Софийска , община 

Божурище, село Храбърско, 

кв.22, урегулиран поземлен 

имот УПИ XX71; Частично 

изменение на регулацията ( 

ЧИ ПР )одобрено със 

Заповед № ТС - 

59/16.03.2006 г. на Кмета на 

общината; Дворищната и 

уличната регулация са 

утвърдени със Заповед № 

2355/1966 г.

Урегулиран поземлен имот 

XX 71, кв.22, село 

Храбърско, община 

Божурище, област 

Софийска с площ 900 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство 

2 114.60

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X
Предишни актове: АЧОС № 

420 / 09.12.2003 г.

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X



943 943 / 27.03.2013 г. 943

област Софийска , община 

Божурище, село Храбърско, 

кв.22, урегулиран поземлен 

имот УПИ XXIII451; 

Частично изменение на 

регулацията ( ЧИ ПР 

)одобрено със Заповед № 

ТС - 59/16.03.2006 г. на 

Кмета на общината; 

Дворищната и уличната 

регулация са утвърдени със 

Заповед № 2355/1966 г.

Урегулиран поземлен имот 

XXIII451, кв.22, село 

Храбърско, община 

Божурище, област 

Софийска с площ 500 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство 

1 174.80

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X
Предишни актове: АЧОС № 

421 / 09.12.2003 г.

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

944 944 / 27.03.2013 г. 944

област Софийска , община 

Божурище, село Пожарево, 

кв.16, придаваем по 

регулация към п-л /УПИ/ 

XXIV 195.Кадастралния и 

регулационнич план на 

с.Пожарево е одобрен със 

заповед № АБ - 

121/21.05.1980 Г.

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

62 кв.м., реална част, 

чключен по регулация в п-

л /УПИ/ XXIV 195, кв.16, 

с.Пожарево, 

общ.Божурище с площ 663 

кв.м. и основна част от 601 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

117.60

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 62 кв.м., придаваем 

по регулация към п-л 

/УПИ/ XXIV 195, кв.16 по 

ПР на с.Пожарево, 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД 

- 211/07.05.2013 г. и 

Договор за продажба от 

16.07.2013 г. на Георги 

Цветанов Миланов, 

Цветанка иванова 

Петкова и Татяна 

Миланова Георгиева 

собственици на п-л /УПИ/ 

XXIV 195, съгласно 

Договор за доброволна 

делба от 17.05.1982 г., 

вписан т. I , № 132

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без  

кадастрален номер с площ 

62 кв.м. придаваем по 

регулация към п-л /УПИ/ 

XXIV 195, кв.16 по ПР на 

с.Пожарево, общ.Божурище 

на основание Заповед № 

РД - 301/15.07.2013 г. на 

кмета на Община Божурище 

и предаден на Георги 

Цветанов Миланов, 

Цветанка иванова Петкова 

и Татяна Миланова 

Георгиева 

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

945 945 / 01.04.2013 г. 945

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Пролеша, ЕКАТТЕ 58606, 

м.Село/Селище по КВС 

съгласно скица № К 

03181/30.11.2012 г.  

изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище

имот №042079, с площ 

1.054 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Пролеша, 

м.Село/Селище, с начин 

на трайно ползване нива, 

четвърта категория при 

неполивни условия, 

възстановен в реални 

граници

95.20

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба X

На основание Заповед  № 

РД - 321/30.07.2013 г. на 

Кмета на Община 

Божурище е отписан имот 

№042079 с площ 1.054 дка 

по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на 

с.Пролеша,м.Село/Селище, 

начин на трайно ползване 

нива, четвърта категория 

при неполивни условия, 

възстановен в реални 

граници и предаден чрез 

Общинска служба 

Земеделие - гр.Божурище 

по Решение № 54 от 

Протокол № 5/2013-15 от 

Заседание на ОбСъвет  - 

гр.Божурище, проведено на 

27.06.2013 г. , в 

собственост на 

наследниците на Георги 

Найденов Петров

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



946 946 / 12.04.2013 г. 946

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Пожарево, ЕКАТТЕ 57100 

по КВС съгласно скица № Ф 

02035 / 11.02.2013 г. 

изработена от ЕТ 

"ГЕОСИСТЕМС" - Татяна 

Ламбева и заверена от ОСЗ 

– Божурище

имот №000282, с площ 

0.200 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Пожарево, с начин на 

трайно ползване ползване 

водостопанско 

съоръжение

9.20

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

947 947 / 18.04.2013 г. 947

Област Софийска, община 

Божурище, град Божурище, 

квартал 32, Урегулиран 

поземлен имот /УПИ/VI 

общ.; -Изменение на 

дворищната и улична 

регулация за кв.32, 

одобрено със Заповед № 

424/27.06.1996 г.; -

Изменение на дворищната и 

улична регулация за кв.32 и 

кв.77 одобрено със Заповед 

№ 727/23.10.1995 г.; - 

Дворищната регулация е 

утвърдена със заповед № 

АБ - 22/26.01.1984 г.

Урегулиран поземлен имот  

/УПИ/VI общ., кв.32 по 

плана за регулация на 

гр.Божурище с площ 1 014 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

10 739.30

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище 

X продажба

Продаден Урегулиран 

поземлен имот  /УПИ/VI 

общ., кв.32 по плана за 

регулация на 

гр.Божурище с площ 1 

014 кв.м.,  отреден за 

жилищно строителство, 

на основание заповед № 

РД - 379 / 30.09.2013 г.и 

Договор за Покупко-

продажба от 07.10.2013 г. 

на Росен Иванов Дрончев

Отписан от актовата книга 

/УПИ/VI общ., кв.32 по 

плана за регулация на 

гр.Божурище с площ 1 014 

кв.м.,  отреден за жилищно 

строителство на основание 

Заповед № РД - 386 / 

10.10.2013 Г. НА Кмета на 

Община Божурище и 

предаден на Росен Иванов 

Дрончев

чл.2, ал.1, т.7 Закон 

за общинската 

собственост; чл.60, 

ал.3 Закон за 

общинската 

собственост

X

948 948 / 26.04.2013 г. 948

Област Софийска, Община 

Божурище, с.Пролеша, кв.2, 

придаваеми по регулация 

към п-л /УПИ/ VII 68.-

Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Пролеша е одобрен със 

заповед № 0-650/13.08.1971 

г.; -ЧИ на ПУП (ПРЗ) 

одобрен със Заповед № ТС - 

216/03.07.2002 г.; -

Попълване на кадастрален 

план одобрен със Заповед 

№ 437 / 18.12.2003 г.; -

Попълване на кадастрален 

план съгласно Констативен 

протокол за непълноти от 

02.12.2004 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

22 кв.м., реална част, 

придаваем към урегулиран 

поземлен имот  /УПИ/ VII 

68, кв.2, с.Пролеша, 

община Божурище с площ 

5 328 кв.м. и основна част 

от 5 306 кв.м., отреден за 

жилищно строителсвто

41.70 X X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 22 кв.м., реална 

част, придаваем към към 

урегулиран поземлен 

имот  /УПИ/ VII 68, кв.2, 

с.Пролеша, община 

Божурище с площ 5 328 

кв.м. и основна част от 5 

306 кв.м., отреден за 

жилищно строителсвто 

на основание Заповед РД 

- 212/08.05.2013 г. и 

Договор за Покупко-

продажба от 09.05.2013 г. 

на Тодор Маринов Вътев, 

собственик на основната 

част на п-л , /УПИ/ VII 68, 

съгласно НА № 78, т.I, 

д.№317/1999 г., НА № 79, 

т.I , д.№ 318/1999 г., НА 

№ 103, т.I, рег.№758, д. 

№ 358/1999 г., НА № 86, 

т.I , рег. № 455, д.№ 

98/2001 г. и НА № 18, т. 

III, рег.№ 1397, д.№ 

431/2001 г.

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

22 кв.м., реална част, 

придаваем към урегулиран 

поземлен имот  /УПИ/ VII 

68, кв.2, с.Пролеша, община 

Божурище с площ 5 328 

кв.м. и основна част от 5 

306 кв.м., отреден за 

жилищно строителство на 

основание Заповед РД - 

222/10.05.2013 г. на Кмета 

на Община Божурище и 

предаден на Тодор маринов 

Вътев

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X



949 949 / 29.04.2013 г. 949

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Храбърско, ЕКАТТЕ 77400, 

м.Лозище по КВС съгласно 

скица № К04844/09.04.2013 

г.  изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище

имот №077020, с площ 

1.081 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на село Храбърско, 

м.Лозище, с начин на 

трайно ползване 

изоставена нива, десета 

категория при неполивни 

условия, възстановен с 

план за земеразделяне

6.80

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

950 950 / 23.05.2013 г. 950

Област Софийска , Община 

Божурище, село Гурмазово, 

кв.3, придаваем по 

регулация към п-л /УПИ/ III 

42. Кадстралнияи 

регулационния план на 

с.Гурмазово е одобрен със 

заповед № АБ - 

122/21.05.1980 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

7 кв.м., реална част, 

включен по регулация към 

п-л /УПИ/  III 42, кв.3, 

с.Гурмазово, 

общ.Божурище с площ 663 

кв.м. и основна част от 656 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

15.00

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 7 кв.м., придаваем 

по регулация  към п-л 

/УПИ/  III 42, кв.3, 

с.Гурмазово, 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД 

- 249/29.05.2013 г. и 

Договор за продажба от 

30.05.2013 г. на Иван 

Петров Кахърков и Елена 

Антонова Кахъркова, 

собственици на /УПИ/  III 

42, съгласно НА № 22, 

том III, дело № 949/1997 

г.

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

7 кв.м., придаваем по 

регулация към /УПИ/  III 42, 

кв.3 по ПР на с. Гурмазово, 

общ.Божурище на 

основание Заповед РД - 

256/03.06.2013 г. на Кмета 

на Община Гурмазово, 

Община Божурище и 

предаден на Иван Петров 

Кахърков и Елена Антонова 

Кахъркова

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

951 951 / 23.05.2013 г. 951

Област Софийска , Община 

Божурище, м.Белица, село 

Хераково, кв.12, придаваем 

по регулация към п-л /УПИ/ 

XIV108. Кадстралния и 

регулационния план 

нам.Белица, село Хераково 

е одобрен със заповед № 

36/06.03.1989 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

44 кв.м., реална част, 

включен по регулация към 

п-л/УПИ/ XIV108., 

м.Белица, село Хераково, 

общ.Божурище с площ 444 

кв.м. и основна част от400 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

94.00 X X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 44 кв.м., придаваем 

по регулация  към п-

л/УПИ/ XIV108, кв.12 по 

ПР на м.Белица, село 

Хераково, общ.Божурище 

с площ 444 кв.м. и 

основна част от400 кв.м., 

отреден за жилищно 

строителство на 

основание Заповед № РД 

- 252/30.05.2013 г. и 

Договор за продажба от 

04.06.2013 г. на Милан 

Германов, собственик на 

п-л/УПИ/ XIV108, 

съгласно НА № 47, т.II, д. 

№ 543/02.07.1991 г.

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

44 кв.м., придаваем по 

регулация към п-л/УПИ/ 

XIV108, кв.12 по ПР на 

м.Белица, село Хераково, 

общ.Божурище с площ 444 

кв.м. и основна част от400 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство на основание 

Заповед РД - 

262/05.06.2013г. на Кмета 

на Община Божурище и 

предаден на Милан Иванов 

Германов

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

952 952 / 05.06.2013 г. 952

Област Софийска , Община 

Божурище, село Златуша, 

местност Росоманска река, 

имот кадастрален № 125.71. 

Кадстралният план на 

новобразуваните имоти 

с.Златуша е одобрен със 

Заповед № ОА - 220 от 

13.06.2005 г. на Областен 

Управител

Имот кадастрален 

№125.71 по кадастралния 

план на новообразуваните 

имоти с. Златуша, 

местност Росоманска река, 

общ. Божурище, 

обл.Софийска с  площ 362 

кв.м.

755.90
На Кмета на Община 

Божурище
X X X X

чл.2, ал.1, т.7 Закон 

за Общинската 

собственост; чл.56, 

ал.1 от Закон за 

общинската 

собственост; 

Заповед № ОА - 220 

от 13.06.2005 г на 

Областен управител 

на Софийска област

X

Заповед за 

отписване от 

актови книги № 

РД- 

315/19.10.2015г. 

И предаден на 

ТОДОР 

МИЛАНОВ 

НИКОЛОВ



953 953 / 10.06.2013 г. 953

Област Софийска , Община 

Божурище, село 

Пожарево,кв.26, придаваем 

по регулация към п-л /УПИ/ 

VIII339.Дворищната 

регулация на с.Пожарево е 

утвърдена със заповед 5 АБ 

- 121 / 21.05.1980 г.

поземлен имот без 

кадасрален номер с площ 

6 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

урегулиран поземлен имот 

п-л /УПИ/ VIII339, кв.26, 

с.Пожарево, 

общ.Божурище с площ 685 

кв.м. и основна част от 675 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

11.40

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 6 кв.м., реална 

част, включен по 

регулация в урегулиран 

поземлен имот п-л /УПИ/ 

VIII339, кв.26, 

с.Пожарево, 

общ.Божурище с площ 

685 кв.м. и основна част 

от 675 кв.м., отреден за 

жилищно строителство 

на основание заповед № 

РД - 286/03.07.2013 г. и 

Договор за продажба от 

05.07.2013 г. на Юлка 

Фердова Димитрова чрез 

пълномощника Костадин 

Христов Косанов 

собственик на УПИ 

XXII195, съгласно НА № 

90, т.II, д. № 547 / 1991 г.

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

6 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

урегулиран поземлен имот 

п-л / УПИ/VIII 339, кв.26, 

с.Пожарево, общ.Божурище 

на основание Заповед № 

РД - 290/08.07.2013 г. на 

Кмета на Община 

Божурище и предаден на 

Юлка Фердова Димитрова 

чрез пълномощника 

Костадин Христов Косанов

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

954 954 / 12.06.2013 г. 954

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Хераково, ЕКАТТЕ 77246, 

м.Гъзелев Дол по КВС 

възстановен с план за 

земеразделяне, съгласно 

скица № К04582/09.04.2013 

г.  изработена служебно и 

заверена на 09.04.2013 г. от 

ОСЗ – Божурище

имот №167084 с площ по 

Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на село Хераково, 

м.Гъзелев Дол, с площ 

2.643 дка с начин на 

трайно ползване нива, 

пета категория при 

неполивни условия

181.30

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

955 955 / 21.06.2013 г. 955

Област Софийска, Община 

Божурище, град Божурище, 

кв.22, УПИ II общ.;  - ЗРП на 

гр.Божурище е одобрен със 

заповед № АБ - 22/1984 г.; -

ЧИ ПУП ПРЗ одобрено със 

Заповед № 66/31.03.1999 г.; 

ЧИ ПУП ПРЗ одобрено със 

Заповед № 125/16.11.2005 

г.; - ЧИ ПУП ПРЗ одобрено 

със Заповед № 

57/18.06.2009 г.; ЧИ ПУП 

ПРЗ одобрено със Заповед 

№ТС - 39/29.05.2013 г.

Урегулиран поземлен имот 

УПИ II общ., с площ 6 014 

кв.м., отреден за 

пешеходна зона и 

озеленяване

78 723.30

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X



956 956 /21.06.2013 г. 956

Област Софийска, Община 

Божурище, град Божурище, 

кв.22, УПИ I общ.;  - ЗРП на 

гр.Божурище е одобрен със 

заповед № АБ - 22/1984 г.; -

ЧИ ПУП ПРЗ одобрено със 

Заповед № 66/31.03.1999 г.; 

ЧИ ПУП ПРЗ одобрено със 

Заповед № 125/16.11.2005 

г.; - ЧИ ПУП ПРЗ одобрено 

със Заповед № 

57/18.06.2009 г.; ЧИ ПУП 

ПРЗ одобрено със Заповед 

№ТС - 39/29.05.2013 г.

Урегулиран поземлен имот 

УПИ I общ., с площ 16 818 

кв.м., отреден за 

обществено обслужване

162 028.60

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

Отстъпено право на строеж на 

"АЛЕКСАНДРА ГРУП ХОЛДИНГ" 

ООД; Апортна вноска от обслужващ 

терен "БЪДЕЩЕ - 3" ООД; 

Отстъпено право на строеж на 

"ОВЕРГАЗ" ЕАД

X X

АЧОС № 404/01.08.2003 г., 

вписан вСлужба по 

вписванията - Сливница на 

28.02.2005 г. с вх.рег.№ 

262, том I, дело № 152/2005 

г.; АЧОС № 405/01.08.2003 

г.; АЧОС № 352/15.02.2002 

г.

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

957 957 / 21.06.2013 г. 957

Област Софийска, Община 

Божурище, град Божурище, 

кв.22, УПИ I общ.;  - ЗРП на 

гр.Божурище е одобрен със 

заповед № АБ - 22/1984 г.; -

ЧИ ПУП ПРЗ одобрено със 

Заповед № 66/31.03.1999 г.; 

ЧИ ПУП ПРЗ одобрено със 

Заповед № 125/16.11.2005 

г.; - ЧИ ПУП ПРЗ одобрено 

със Заповед № 

57/18.06.2009 г.; ЧИ ПУП 

ПРЗ одобрено със Заповед 

№ТС - 39/29.05.2013 г.

Сграда с кадастрален № 

672, ЗП 160.67 кв.м., 

1(един)  етаж и 

полуподземен етаж  - 

ТУРИСТИЧЕСКИ 

ИНФОРМАЦИОНЕН 

ЦЕНТЪР; етаж: коридор 1 

с площ 8.99 кв.м., коридор 

2 с площ2.82 кв.м., 

коридор 3 с площ 5.10 

кв.м., помещение 1 с площ 

19.60 кв.м., помещение 2 с 

площ 24.45 кв.м., 

помещение 3 с площ 13.73 

кв.м., помещение 4 с площ 

10.18 кв.м., помещение 5 с 

площ9.91 кв.м., 

помещение 6 с площ 21.63 

кв.м.; Полуподземен етаж 

( сутерен ): коридор 15 с 

площ 11.48 кв.м., коридор 

16 с площ 8.18 кв.м.; склад 

10 с площ 25.90 кв.м., 

склад 9 с площ 29.61 кв.м., 

склад 11 с площ 15.62 

кв.м., склад 12 с площ 

35.50 кв.м., склад 14 с 

площ 26.34 кв.м.

23 736.40

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

чл.2, ал.1, т.7 Закон 

за Общинската 

собственост, чл.59 

от ЗОС; Договор № 

РДС - 9/05.04.2011 

г. за безвъзмездно 

прехвърляне 

правото на 

собственост върху 

недвижими имоти - 

частна държавна 

собственост, 

сключен по реда на 

чл.54 от ЗДС

X



958 958 / 21.06.2013 г. 958

област Софийска, Община 

Божурище, село Гурмазово, 

кв.11, придаваем по 

регулация към п-л /УПИ/ II 

111.; Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Гурмазово е одобрен със 

Заповед № АБ-

122/21.05.1980 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

5 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

УПИ п-л II 111, кв.11, 

с.Гурмазово, 

общ.Божурище с площ 673 

кв.м. и основна част от 668 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

9.50

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 5 кв.м., придаваем 

по регулация УПИ п-л II 

111, кв.11, с.Гурмазово, 

общ.Божурище на 

основание заповед № РД 

- 285/03.07.2013 Г. И 

Договор за продажба от 

09.07.2013 г. на Геле 

Петров Димитров, 

собственик на УПИ п-л II 

111, кв.11, с.Гурмазово, 

общ.Божурище, съгласно 

НА № 107, т.VIII, д. № 

1588/1979 г.

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост 

поземлен имот без 

кадастрален номер, 

придаваем по регулация 

към УПИ п-л II 111, кв.11, 

с.Гурмазово, 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД - 

294/10.07.2013 Г. НА Кмета 

на Община Божурище и 

предаден на Геле Петров 

Димитров

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

959 959 / 21.06.2013 г. 959

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Пролеша, ЕКАТТЕ 58606, 

м.Село/Селище по КВС 

съгласно скица № К 

03262/18.06.2013 г.  

изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище

имот №042235, с площ 

3.546 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Пролеша, 

м.Село/Селище, с начин 

на трайно ползване нива, 

четвърта категория при 

неполивни условия, 

възстановен в реални 

граници

320.20

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

960 960 / 21.06.2013 г. 960

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Пролеша, ЕКАТТЕ 58606, 

м.Село/Селище по КВС 

съгласно скица № К 

03261/13.06.2013 г.  

изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище

имот №045128, с площ 

2.810 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Пролеша, 

м.Село/Селище, с начин 

на трайно ползване нива, 

четвърта категория при 

неполивни условия, 

възстановен в реални 

граници

253.70

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

961 961 / 29.07.2013 г. 961

област Софийска, Община 

Божурище, село Росоман, 

кв.9, придаваем по 

регулация към п-л /УПИ/ XII 

52; Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Росоман е одобрен със 

заповед № АБ - 6/19.01.1988 

г.; Изменение на улична и 

дворищна регулация, 

одобрено със Заповед № 

457 / 13.07.1994 г. на Кмета 

на Община Божурище

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

9 кв.м., реална част, 

включен по регулацияв 

УПИ XII 52, кв.9, 

с.Росоман, общ.Божурище 

с площ 788 кв.м. и основна 

част от 779 кв.м., отреден 

за жилищно строителство

18.80

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 9 кв.м., придаваем 

по регулация към УПИ  

XII 52, кв.9, с.Росоман, 

общ.Божурище на 

основание заповед № РД 

- 324 / 05.08.2013 г. и 

Договор за продажба от 

09.08.2013 г. на Тодор 

Ангелакиев Иванов, 

Бойко Василев 

Серафимов и Анета 

Василева Петрова, 

съсобственици на УПИ VII 

52, съгласно НА № 40, T. 

II, Д.№ 1137/1998 Г. И на 

№ 90, Т. II, Д. № 496 / 

1988 г.

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

9 кв.м., придаваем по 

регулация към XII 52, кв.9 

по ПР на с.Росоман, 

общ.Божурище на 

основание заповед № РД - 

330 / 12.08.2013 Г. НА 

Кмета на Община 

Божурище и предаден на 

Тодор Ангелакиев Иванов, 

Бойко Василев Серафимов 

и Анета Василева Петрова

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X



962 962 / 29.07.2013 г. 962

област Софийска, община 

Божурище, село Пролеша, 

кв.28, придаваем по 

регулация към п-л /УПИ/ 

XI164.Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Пролеша е одобрен със 

Заповед № О-650/1971 г.

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

10 кв.м., реална част, 

включени по регулация в 

урегулиран поземлен имот 

п-л /УПИ/ XI 164, кв.28, 

с.Пролеша, общ.Божурище 

с площ 1 430 кв.м. ии 

основна част от 1 420 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

20.90

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 10 кв.м., 

ппридаваем по регулация 

към УПИ XI164, кв.28 по 

ПР на с.Пролеша, 

общ.Божурище на 

основание заповед № РД 

- 325/06.08.2013 Г. И 

Договр за продажба от 

08.08.2013 г. на 

съсобствениците в части: 

1/3 ид.ч. Борис Кирилов 

Цветков ( НА 30, т. I, 

д.49/1989 г.); 1/3 ид.ч. 

Павел Кирилов Славков ( 

НА 31, т.I, д.50/1989 г.) и 

1/3 ид.ч. Данка Кирилова 

Тодорова ( НА 32, т.I, 

д.51/1989) на п-л /УПИ/ XI 

164, кв.28, с.Пролеша, 

общ.Божурище

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

10 кв.м., придаваем по 

регулация към /УПИ/ XI 164, 

кв.28, по ПР на с.Пролеша, 

общ.Божурище на 

основание заповед РД - 

331/12.08.2013 г. на Кмета 

на Община Божурище и 

предаден на Борис Кирилов 

Цветков, Павел Кирилов 

Славков и Данка Кирилова 

Тодорова

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

963 963 / 20.08.2013 г. 963

Област  Софийска, община 

божурище, гр.Божурище, п-л 

/УПИ/ IV за общ.жил.стр., 

кв.70 по ПР на гр.Божурище, 

съгласно АОС 212 / 

01.12.2000 г. Дворищната 

регулация е утвърдена със 

Заповед № АБ - 22/1984; 

Административен адрес: 

гр.Божурище, ул.Витоша № 

24

Апартамент № 6 - 

двустаен с площ 67.88  

кв.м., състоящ се от: 

спалня,дневна, кухня, 

баня, килер, антре и два 

балкона находящ се на 

етаж 3, вход А, блок № 3; 

мазе № 6 с площ 7.64 

кв.м., находящо се във 

вход А, блок № 3; 3.77 % 

идеални части от общите 

части и правото на строеж 

върху п-л /УПИ/ IV за 

общ.жил.стр., кв.70 по ПР 

на гр.Божурище

11 588.60

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

АЧОС № 8 / 24.03.1997 г.; 

АДС № 336/08.11.1991 г. и 

АДС№ 384 / 1994 г.

§7, ал.1, т.5 от 

Закона за местното 

самоуправление и 

местната 

администрация

X

964 964 / 21.08.2013 г. 964

Област Софийска, община 

Божурище, село хераково, 

кв.18 а, УПИ I общ.; 

кадастралния и 

регулационен план на 

с.хераково е одобрен със 

Заповед № О - 

352/09.05.1970 г.; ЧИ ПУП 

ПР одобрено със Заповед 

№ ТС - 58/31.07.2013 г.

Урегулиран поземлен имот 

УПИ I , с площ 52 кв.м., 

отреден за площадков 

енергиен обект ( 

трафопост )

114.80

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

чл.2, ал.1, т.2 от 

Закон за 

общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС 

X



965 965 / 26.08.2013 г. 965

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Пролеша, ЕКАТТЕ 58606, 

м.Село/Селище по КВС 

съгласно скица № К 

03298/20.08.2013г.  

изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище

имот №042288, с площ 

0.452 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Пролеша, 

м.Село/Селище, с начин 

на трайно ползване нива, 

четвърта категория при 

неполивни условия, 

възстановен в реални 

граници

67.10

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба X

На основание заповед № 

РД - 405/30.10.2013 г. на 

Кмета на Община 

Божурище е отписан имот 

№ 042228 с площ 0.452 дка 

по КВС за землището на 

с.Пролеша, 

м.Село/Селище, начин на 

трайно ползване нива, 

четвърта категория при 

неполивни условия, 

възстановен в реални 

граници и предаден чрез 

Общинска служба 

земеделие - гр.Божурище 

по решение № 95 от 

Протокол № 7/2013-15 от 

заседание на ОбСъвет  - 

гр.божурище проведено на 

26.09.2013 г. в собственост 

на наследниците на 

Димитър Димитров 

Цветанов

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.1 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

966 966 / 02.09.2013 г. 966

област Софийска, Община 

Божурище, с.Пролеша, 

кв.36, имот кадастрален 

№542.Дворищната и 

уличната регулация са 

утвърдени със Заповед № 0-

650/13.08.1971 г.Попълване 

на кадастралния план е 

одобрено с със Заповед № 

ТС-51/08.07.2013 г. на 

СОНС

поземлен имот 

кадастрален № 542 с площ 

271 кв.м., представляващ 

част от улица с ОТ 108 и 

ОТ 109 по плана на 

с.Пролеша

565.80

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост, чл.59 

от ЗОС; Решение № 

65 от Протокол № 7 

от Заседание на 

ОбС - гр.Божурище, 

проведено на 

23.05.2011 г.

X

Заповед за 

отписване от 

актови книги № 

РД- 3/20.01.2014

967 967 / 19.09.2013 г. 967

област Софийска Община 

Божурище, село Пролеша, 

кв.18 УПИ VI 

457.Кадастралния и 

регулационен план на 

с.Пролеша, одобрен със 

заповед № О - 650 от 1971 г.

застроен урегулиран 

поземлен имот УПИ VI 457 

, кв.18 по ПР на 

с.Пролеша, общ.Божурище 

с площ 968 кв.м., отреден 

за жилищно строителство

1 765.60

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

Отстъпено право на строеж от 

10.03.1978 г. на Костадин Делчев 

Павлов върху УПИ VI 457 , кв.18 по 

ПР на с.Пролеша, общ.Божурище с 

площ 968 кв.м.,Реализирано право 

на строеж двуетажна масивна 

жилищна сграда собственост на 

Диана Костадинова Савчева и 

Стефан Андреев Савчев, съгласно 

НА № 115, том IV, рег. № 5790, 

дело № 647/2009 г. на Росига 

Георгиева, Нотариус с район на 

действие РС Сливница, рег.№ 486 

на Нотариалната камара

X X
АДС № 0186/19.09.1978 г. 

на СОНС

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за Общинската 

собственост; 

Заповед №ДС-И-65 

от 07.06.2011 г.

X



968 968 / 26.09.2013 г. 968

област Софийска, община 

Божурище, гр.Божурище с 

площ 1 694 кв.м., 

собственост на Община 

Божурище съгласно АОС 

36/22.12.1997 г.Дворищната 

регулация е утвърдена със 

Заповед № АБ-22/1984 

административен адрес : 

гр.Божурище, ул.Добри 

Чинтулов, № 2

Офис № 1 ( едно ) - с 

площ от 24 кв.м., състоящ 

се от офис помещение и 

санитарен възел; Офис № 

2 ( две ) - с площ от 27 

кв.м., състоящ се от офис 

помещение и санитарен 

възел; Офис № 3 ( три )  - 

състоящ се от офис 

помещение и санитарен 

възел;Офис № 4 (четири) - 

състоящ се от офис 

помещение и санитарен 

възел

27 030.90

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X АЧОС № 36/ 22.12.1997 г.

чл.2, ал.1, т.7 от 

Закона за 

общинската 

собственост.Догово

р за учредяване на 

консорциум ( 

гражданско 

дружество) между 

СД"ЛАВА-С" и 

ОбСъвет  - 

Божурище и Анекс 

към него от 

27.04.1992 г. 

X

969 969 / 04.10.2013 г. 969

област Софийска, община 

Божурище, гр.Божурище 

УПИ II за произв.обсл.и 

търг.дейност, кв.24 по ПР на 

гр.Божурище с площ 1 320 

кв.м.; Дворищната 

регулация е утвърдена със 

заповед № АБ - 22/1984 ЧИ 

ПУП ПРЗ е одобрен със 

заповед № ТС - 9/19.01.2006 

г. и заповед № ТС - 

65/04.04.2006 г. за ЯФГ на 

Кмета на Община Божурище

Метален склад - с площ о 

245 кв.м. , скелетна 

метална носеща 

конструкция, покрив и 

фасадни стени от 

профилна ламарина

6 429.30

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба X

Съсобственик на УПИ II за 

произв., обсл. И 

търг.дейност, кв.24 по ПР 

на гр.Божурище е "САКС 

2000" ООД, съгласно 

Договор за Покупко-

продажба от 31.08.2006 г. 

том II , № 2, рег.№ 1607; 

Собственик на масивна 

триетажна сграда ( ЗМС) е 

"САКС 2000" ООД, съгласно 

Договор за покупко-

продажба от 04.09.2002 г., 

том II, № 237, рег.№ 1023

чл.2, ал.1, т.1 от 

Закона за 

Общинската 

собственост

X

970 970 / 21.10.2013 г. 970

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Храбърско, ЕКТТЕ 77400, 

м.Изворска бара по КВС, 

възстановен в реални 

граници съгласно скица № К 

04889/17.10.2013 г.  

изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище

имот №060013, с площ 

0.452 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Храбърско, 

м.Изворска бара,  с площ 

2.001 дка с начин на 

трайно ползване нива, 

четвърта категория при 

неполивни условия

180.70

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.1 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

971 971 / 22.10.2013 г. 971

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Мала Раковица, местност 

Витошица, имот 

кадастрален № 54.857; 

Кадастралния план на 

новообразуваните имоти 

с.Мала Раковица, местност 

Витошица, е одобрен със 

Заповд № ОА - 220 от 

13.06.2005 г. на Областен 

Управител на Софийска 

област

Имот кадастрален № 

54.857 по кадастралния 

план на новообразуваните 

имоти с.Мала Раковица, 

местност Витощица, 

обю.Божурище, 

обл.Софийска с площ 344 

кв.м.

829.60
На Кмета на Община 

Божурище
X X

Продаден имот 

кадастрален № 54.857, 

по кадастралния план на 

новообразуваните имоти 

с.Мала Раковица, 

местност Витошица, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 344 

кв.м. на основание 

Заповед № РД- 

106/13.05.2014 г. и 

Договор за продажба от 

18.12.2014 г.на Асен 

Стоянов Джонев

Отписан от Актовата книга 

за Общинска собственост, 

имот кадастрален № 

54.857, по кадастралния 

план на Новообразуваните 

имоти с.мала раковица, 

местност Витошица, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 344 

кв.м. на основание заповед 

РД - 82/02.04.2015 г. на 

Кмета на Община 

Божурище и предаден на 

Асен Стоянов Джонев

чл.2, ал.1, т.7 Закон 

за Общинската 

собственост; чл.56, 

ал.1 от Закон за 

общинската 

собственост; 

Заповед № ОА - 220 

от 13.06.2005 г на 

Областен управител 

на Софийска област

X

Заповед за 

отписване от 

актови книги № 

РД- 

82/02.04.2015



972 972 / 22.10.2013 г. 972

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Мала Раковица, местност 

Витошица, имот 

кадастрален № 54.627; 

Кадастралния план на 

новообразуваните имоти 

с.Мала Раковица, местност 

Витошица, е одобрен със 

Заповд № ОА - 220 от 

13.06.2005 г. на Областен 

Управител на Софийска 

област

Имот кадастрален № 

54.627по кадастралния 

план на новообразуваните 

имоти с.Мала Раковица, 

местност Витощица, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 535 

кв.м.

1 117.10
На Кмета на Община 

Божурище
X X X X

чл.2, ал.1, т.7 Закон 

за Общинската 

собственост; чл.56, 

ал.1 от Закон за 

общинската 

собственост; 

Заповед № ОА - 220 

от 13.06.2005 г на 

Областен управител 

на Софийска област

X

973 973 / 22.10.2013 г. 973

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Мала Раковица, местност 

Витошица, имот 

кадастрален № 54.854; 

Кадастралния план на 

новообразуваните имоти 

с.Мала Раковица, местност 

Витошица, е одобрен със 

Заповд № ОА - 220 от 

13.06.2005 г. на Областен 

Управител на Софийска 

област

Имот кадастрален № 

54.854 по кадастралния 

план на новообразуваните 

имоти с.Мала Раковица, 

местност Витощица, 

обю.Божурище, 

обл.Софийска с площ 521 

кв.м.

987.80
На Кмета на Община 

Божурище
X X X X

чл.2, ал.1, т.7 Закон 

за Общинската 

собственост; чл.56, 

ал.1 от Закон за 

общинската 

собственост; 

Заповед № ОА - 220 

от 13.06.2005 г на 

Областен управител 

на Софийска област

X

974 974 / 23.01.2014 г. 974

обл Софийска, общ 

Божурище, с.Пролеша, 

кв.29, придаваем по 

регулация към п-л /УПИ/ 

VII204.Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Пролеша одобрен със 

Заповед № 0- 

650/13.08.1971 г.

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

56 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

урегулиран поземлен имот 

п-л /УПИ/ VII204, кв.29, 

с.Пролеша, общ.Божурище 

с площ 992 кв.м. и основна 

част от 711 кв.м., отреден 

за жилищно строителство

119.60

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Н-ци Деян Тонев Тончев 

94.35 % реална част от  

/УПИ/ VII204, кв.29, 

с.Пролеша, общ.Божурище 

, съгласно НА № 25, т. II, 

д.№ 122/1955 г.Община 

Божурище собственик на 

5.65 % реална част  от п-л 

/УПИ/ VII204, кв.29, 

с.Пролеша, общ.Божурище 

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

975 975 / 23.01.2014 г. 975

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Пролеша, ЕКАТТЕ 58606, 

м.Село/Селище по КВС 

съгласно скица № К 

03371/21.11.2013г.  

изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище

имот №042092, с площ 

1.641 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Пролеша, 

м.Село/Селище, с начин 

на трайно ползване нива, 

четвърта категория при 

неполивни условия, 

възстановен в реални 

граници

148.20

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.1 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

976 976 / 23.01.2014 г. 976

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Пролеша, ЕКАТТЕ 58606, 

м.Село/Селище по КВС 

съгласно скица № К 

03375/21.11.2013г.  

изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище

имот №042317, с площ 

1.279 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Пролеша, 

м.Село/Селище, с начин 

на трайно ползване нива, 

четвърта категория при 

неполивни условия, 

възстановен в реални 

граници

115.50

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.1 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



977 977 / 21.03.2014 г. 977

обл Софийска, общ 

Божурище,село Пожарево, 

местност Могила, имот 

кадастрален № 123.236; 

Кадастралния план на 

новообразуваните имоти 

с.Пожарево, местност 

Могила, е одобрен със 

Заповд № ОА - 220 от 

13.06.2005 г. на Областен 

Управител на Софийска 

област

Имот кадастрален № 

123.236 по кадастралния 

план на новообразуваните 

имоти с.Пожарево, 

местност Могила, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 388 

кв.м.

810.10
На Кмета на Община 

Божурище
X X X

чл.2, ал.1, т.7 Закон 

за Общинската 

собственост; чл.56, 

ал.1 от Закон за 

общинската 

собственост; 

Заповед № ОА - 220 

от 13.06.2005 г на 

Областен управител 

на Софийска област

X

978 978 / 01.04.2014 г. 978

Област Софийска, Община 

Божурище, гр.Божурище, 

кв.101, поземлен имот ПИ 

601.004 ; - ПУП ПРЗ 

одобрен със Заповед № ТС - 

188/14.06.2007 г. на Кмета 

на Община Божурище;  - 

Очевидна фактическа 

грешка , одобрена със 

Заповед РД - 17.21.01.2009 

г.; -ЧИ ПУП ПРЗ одобрен 

със Заповед ТС - 

103/14.03.2008 г. на кмета 

на Община Божурище; -

Очевидна фактическа 

грешка, одобрена със 

Заповед РД - 18/21.01.2009 

г. ; -Попълване одобрено 

със Заповед № ТС - 

64/29.08.2013 г. на Кмета на 

Общината

поземлен имот ПИ 601.004 

,  кв.101, гр.Божурище, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 

319.50 кв.м.

1 382.00

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

чл.2, ал.1, т.2 от 

Закон за 

общинската 

собственост; чл.59 

от закон за 

общинската 

собственост; чл.56, 

ал.1 от закон за 

общинската 

собственост 

X

979 979 / 16.04.2014 г. 979

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Пожарево, ЕКАТТЕ 57100, 

м.Кошари по КВС съгласно 

скица № К 02055/12.09.2013 

г. изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище

имот №013012, с площ 

0.438 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Пожарево, м.Кошари, 

с начин на трайно 

ползване ливада, девета 

категория при неполивни 

условия, възстановен в 

реални граници

7.10

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.1 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

980 980 / 16.04.2014 г. 980

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Пролеша, ЕКАТТЕ 58606, 

м.Село/Селище по КВС 

съгласно скица № К 

03403/30.01.2014г.  

изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище

имот №040111, с площ 

0.605 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Пролеша, 

м.Село/Селище, с начин 

на трайно ползване нива, 

четвърта категория при 

неполивни условия

89.80

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.1 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



981 981 / 16.04.2014 г. 981

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Росоман, ЕКАТТЕ 63121, 

м.Редки лески по КВС 

съгласно скица № К 

00582/12.03.2014 г.  

изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище

имот №076001, с площ 

9.624 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Росоман, м.Редки 

лески, с начин на трайно 

ползване нива, десета 

категория при неполивни 

условия

78.00

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.1 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

982 982 / 16.04.2014 г. 982

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Пролеша, ЕКАТТЕ 58606, 

м.Село/Селище по КВС 

съгласно скица № К 

03425/18.03.2014 г. 

изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище

имот №040246, с площ 

0.335 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Пролеша, 

м.Село/Селище, с начин 

на трайно ползване нива, 

четвърта категория при 

неполивни условия, 

възстановен в реални 

граници

38.90

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.1 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

983 983 / 04.06.2014 г. 983

обл.Софийска, община 

Божурище, гр.Божурище, 

кв.62, урегулиран поземлен 

имот УПИ 

IV390общ.кадастралния и 

регулационния план на 

гр.Божурище е одобрен със 

Заповед № АБ -

22/26.01.1984 г.

урегулиран поземлен имот 

УПИ IV390 общ., кв.62, 

гр.Божурище, с площ 850 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

9609.30

Право на строеж върху 

общински имот УПИ IV 

390 на Любомир 

Иванов Аврамов, 

съгласно Н.А. за 

покупко-продажба на 

недвижим имот № 115, 

том I , дело № 213/1997 

г. и Анекс към Договор 

за учредено право на 

строеж върху общинска 

земя от 30.10.2001 г.

право на строеж върху общински 

имот  УПИ IV390 общ., кв.62, 

гр.Божурище,на Любомир Иванов 

Аврамов, съгласно НА за покупко - 

продажба на недвижим имот № 115, 

т.I, дело № 213/1997 г. и Анекс към 

договор за учредено право на 

строеж върху общинска земя от 

30.10.2001 г.

X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

984 984 / 05.06.2014 984

Обл.Софийска, община 

Божурище, с.Делян, квартал 

8, поземлен имот ПИ 37; 

Изменение на кадастрален 

план, одобрено със Заповед 

№ 357/29.12.2000 г.; 

Изменение на кадастрален  

план, одобрено със Заповед 

№ ТС № 96/07.11.2012 г.; 

кадастралния и 

регулационния план на 

с.Делян е одобрен със 

Заповед № АБ - 240 / 

30.06.1983 г.

Поземлен имот ПИ 37, 

кв.8, по плана на с.Делян, 

Община Божурище с площ 

899 кв.м., попадащ в УПИ 

VIII комбиниран магазин, 

административна сграда, 

кафе сладкарница

2049.70

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X X X X

чл.2, ал.1, т.7 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59, 

ал.2 от Закон за 

Общинската 

собственост

Номер и дата на съставени 

по - рано актове: АЧОС № 

38/10.01.1998 г.



985 985 985

област Софийска, община 

Божурище, село Златуша, 

кв.5, придаваеми към п-л 

/УПИ/ X 53.; Дворищната 

ргулация е утвърдена със 

Заповед № АБ -

118/07.04.1983 г.

поземлен имот с площ 4 

кв.м. без кадастрален 

номер ридаваеми по 

регулация към урегулиран 

поземлен имот п-л /УПИ/ X 

53, кв.5, с.Златуша, 

общ.Божурище с площ 890 

кв.м. по нотариален акт и 

основна част от 886 кв.м. 

отреден за жилищно 

строителство

9.30

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Съсобственици: Снежана 

Петрова Димитрова 99.55% 

реална част от /УПИ/ X 53, 

кв.5, с.Златуша, съгласно 

НА № 64, т.I, д.133/1985 г.; 

Община Божурище 

собственик на 0.45 % 

реална част от /УПИ/ X 53, 

кв.5, с.Златуша

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

Заповед за 

отписване от 

актови книги № 

РД- 

194/24.07.2014

986 986 986

област Софийска, община 

Божурище, село Пролеша, 

кв.35, придаваем по 

регулация към п-л /УПИ/ 

I420.Кадастралния и 

регулационния план на 

с.пролеша е одобрен със 

заповед № О - 650/1971 г.

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

30 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

Урегулиран поземлен имот 

п-л /УПИ/ I420, кв.35, 

с.Пролеша, общ.Божурище 

с площ 1 119 кв.м. и 

основна част от 1 089 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

68.40

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Съсобственици: Димитрина 

Димитрова Илиева 97.32 % 

реална част от п-л /УПИ/ 

I420, кв.35, с.Пролеша, 

съгласно НА № 44, т.IX, 

д.1356/1964; НА № 2, т.XV, 

д.1356/1964 г. и НА №2, 

т.XV, д.1356/1964 г. и НА № 

103, т.IX , д.1794/1964 

г.Община Божурище 

собственик на 2.68 % 

реална част от п-л /УПИ/ 

I420, кв.35, с.Пролеша

X

Заповед за 

отписване от 

актови книги № 

РД- 

191/24.07.2014

987 987 / 18.07.2014 г. 987

обл.Софийска, община 

Божурище, село Хераково, 

местност Бобен, кв.41, 

придаваем по регулация 

към п-л /УПИ/III 312; 

Кадастралния и 

регулационния план на м. 

Бобен, с.хераково е одобрен 

със Заповед № 

36/06.03.1989 г.

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

140 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

урегулиран поземлен имот 

п-л /УПИ/ III 312, кв.41, 

м.Бобен, с.Хераково, 

общ.Божурище с площ 511 

кв.м. и основна част от 371 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

258.70

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 140 кв.м., 

придаваем по регулация 

към  п-л /УПИ/ III 312, 

кв.41, м.Бобен, 

с.Хераково, 

общ.Божурище на 

основание заповед № РД 

- 3/06.01.2015 г. и 

Договор за продажба от 

15.01.2015 г. на Милан 

Стефанов мартинов, 

съсобственик на 

основната част на п-л  п-

л /УПИ/ III 312, кв.41, 

м.Бобен, с.Хераково, 

общ.Божурище

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

140 кв.м., придаваем по 

регулация към  п-л /УПИ/ III 

312, кв.41, м.Бобен, 

с.Хераково, общ.Божурище 

на основание Заповед РД - 

80/01.04.2015 г. на Кмета на 

Община Божурище

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

Заповед за 

отписване от 

актови книги № 

РД- 

80/01.04.2015

988 988 / 22.07.2014 г. 988

област Софийска, община 

Божурище, село Мала 

Раковица, местност 

Витошица, имот 

кадастрален № 

54.839.Кадастралният план 

на новообразуваните имоти 

с.Мала Раковица, местност 

Витошица е одобрен със 

заповед № ОА - 220 от 

13.06.2005 г. на Областен 

Управител на Софийска 

област

Имот кадастрален № 

54.839по кадастралния 

план на новообразуваните 

имоти с.Мала Раковица, 

местност Витощица, 

общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 4 

448 кв.м.

6 810.80
На Кмета на Община 

Божурище
X X X X

чл.2, ал.1, т.7 Закон 

за Общинската 

собственост; чл.56, 

ал.1 от Закон за 

общинската 

собственост; 

Заповед № ОА - 220 

от 13.06.2005 г на 

Областен управител 

на Софийска област

X



989 989 / 23.07.2014 г. 989

област Софийска, община 

Божурище, село Гурмазово, 

кв.11, придаваем по 

регулация към п-л /УПИ/ VII 

114. -  Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Гурмазово е одобрен със 

заповед № АБ - 

122/21.05.1980 г.

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

22 кв.м., реална част, 

придаваем към урегулиран 

поземлен имот  /УПИ/ VII 

114, кв.11, с.Гурмазово, 

община Божурище с площ 

838 кв.м. и основна част от 

816 кв.м., отреден за 

жилищно строителсвто

50.20

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Съсобственици: 

наследници на Петър колев 

Петрунов, НА 51 , т.IV, д. 

139/1963 г.-97.37 % реална 

част от п-л  /УПИ/ VII 114, 

кв.11, с.Гурмазово; Община 

Божурище собственик на 

2.63 % реална част от п-л 

/УПИ/ VII 114, кв.11, 

с.Гурмазово, община 

Божурище

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

Заповед за 

отписване от 

актови книги № 

РД- 

369/08.12.2014

990 990 / 26.08.2014 г. 990

област Софийска, община 

Божурище, село Пролеша, 

кв.71, придаваем по 

регулация към п-л /УПИ/ IV 

040022, кв.71, с.Пролеша; 

Община Божурище.; -С 

решение № К33-

12/18.06.2014 г. т.111 на 

Комисията за земеделските 

земи -МЗХ, на основание 

чл.3, ал.9 от ППЗОЗЗ, 

включва отново имот № 

040022 в ЗРП на с.Пролеша, 

одобрен със Заповед № 0-

650/13.08.1971 г.; ПУП -ПРЗ 

одобрен със Заповед № ТС - 

65/22.08.2014 г

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

14 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

урегулиран поземлен имот 

/УПИ/ IV 040022, кв.71, 

с.Пролеша; Община 

Божурище  с площ 970 

кв.м. и основна част от 956 

кв.м., отреден за жилищно 

строителсвто

31.90

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Доньо Недялков Донев и 

Иванка григорова Донева, 

НА 20, т. I, рег.№ 183; дело 

№ 20 от 2014 г. - 98.56 % 

реална част от п-л /УПИ/ IV 

040022, кв.71, с.Пролеша; 

Община Божурище 

собственик на 1.44 % 

реална част от п-л /УПИ/ IV 

040022, кв.71, с.Пролеша

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

Заповед за 

отписване от 

актови книги № 

РД- 

294/06.10.2014

991 991 / 09.09.2014 г. 991

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Храбърско, ЕКАТТЕ 77400, 

м.Расул по КВС, 

възстановен с план за 

земеразделяне съгласно 

скица № К 

04989/12.03.2014г.  

изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище

имот №044602, с площ 

0.400 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Храбърско, м.Расул, с 

начин на трайно ползване 

затревена нива, шеста 

категория при неполивни 

условия, възстановен с 

план за земеразделяне 

37.30

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.1 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

992 992 / 09.09.2014 г. 992

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Храбърско, ЕКАТТЕ 77400, 

м.Свинарска чешма по КВС, 

възстановен с план за 

земеразделяне съгласно 

скица № К 

04990/12.03.2014г.  

изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище

имот №129040, с площ 

1.000 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Храбърско, 

м.Свинарска чешма, с 

начин на трайно ползване 

нива, четвърта категория 

при неполивни условия, 

възстановен с план за 

земеразделяне 

116.10

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.1 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



993 993 / 09.09.2014 г. 993

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Пожарево, ЕКАТТЕ 57100, 

м.Ливагето по КВС, 

възстановен в реални 

граници съгласно скица № К 

02193/01.09.2014г. 

изработена служебно и 

заверена на 01.09.2014 г. от 

ОСЗ – Божурище

имот №021001, с площ 

8.584 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Пожарево, 

м.Ливагето, с начин на 

трайно ползване нива, 

седма категория при 

неполивни условия, 

възстановен в реални 

граници 

343.4

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.1 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

994 994 / 03.10.2014 г. 994

Област Софийска, община 

Божурище, град Божурище, 

кв.101, урегулиран поземлен 

имо п-л /УПИ/ I 

601.003;601.004, за 

обслужващи и товаро-

разтоварни дейности, 

кв.101, гр.Божурище, 

общ.Божурище; ПУП - ПРЗ 

одобрен със Заповед № ТС - 

188 / 14.06.2007 г. на Кмета 

на Община Божурище; 

Очевидна фактическа 

грешка, одобрена със 

Заповед № РД - 

17/21.01.2009 г. ; ЧИ ПУП - 

ПРЗ, одобрен със Заповед 

№ ТС - 103/14.03.2008 г. на 

Кмета на Община 

Божурище; Очевидна 

фактическа грешка, 

одобрена със Заповед РД - 

18/21.01.2009 г.; Попълване 

одобрено със заповед № ТС 

- 64/29.08.2013 г. на Кмета 

на общината; Изменение на 

ПУП - ПРЗ одобрен със 

заповед № ТС - 

68/26.08.2014 г. на Кмета на 

Община Божурище

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

22 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

урегулиран поземлен имот 

п-л /УПИ/ I 601.003; 

601.004, за обслужващи и 

товаро-разтоварни 

дейности, кв.101, 

гр.Божурище, 

общ.Божурище с площ 

1512 кв.м. и  основна част 

от 1 490.00 кв.м., отреден 

за обслужващи и товаро-

разтоварни дейности

101.60 X X X X

Съсобственици: "ВЕДЕЯ" 

ЕООД, Договор за 

продажба от 16.07.2013 г. и 

Договор за продажба от 

23.09.2014 г. - 98.55 % 

реална част от п-л /УПИ/ I 

601.003; 601.004, за 

обслужващи и товаро-

разтоварни дейности, 

кв.101, гр.Божурище; 

Община Божурище 

собственик на 1.45 % 

реална част от п-л /УПИ/ I 

601.003; 601.004, за 

обслужващи и товаро-

разтоварни дейности, 

кв.101, гр.Божурище

чл.2, ал.1, т.2 от 

Закон за 

Общинската 

собственост; 

X

995 995 / 03.10.2014 г. 995

област Софийска, Община 

Божурище, село Златуша, 

кв.20, придаваем по 

регулация към УПИ IV 216; 

Кадастралния и 

регулационен план на 

с.Златуша е одобрен със 

Заповед № АБ - 

118/07.04.1983 г.

Поземлен имот без 

кадстрален номер с площ 

58 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

Урегулиран поземлен имот 

УПИ IV 216;кв.20, 

с.Златуша, общ.Божурище 

с площ 985 кв.м.и основна 

част от 927 кв.м., отреден 

за жилищно строителство

120.00

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Съсобственици: 

наследници на Вишня 

Иванова Аврамова и 

Витанка Иванова Стоянова 

с Протокол от 05.08.1975 

г.на Софийски селски 

районен съд - 94.11 % 

реална част от п-л /УПИ/  IV 

216;кв.20, с.Златуша, 

общ.Божурище; Община 

Божурище собственик на 

5.89 % реална част от  IV 

216;кв.20, с.Златуша, 

общ.Божурище

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X



996 996 / 06.10.2014 г. 996

област Софийска, Община 

Божурище, село Храбърско, 

кв.34, придаваем по 

регулация към УПИ XXIV 

336; Кадастралния и 

регулационен план на 

с.Храбърско е одобрен със 

Заповед № 2355/22.07.1966 

г.; Изменение на вътрешно 

регулационна линия по §8, 

ал.2, т.3 от ПЗР на ЗУТ 

между ПИ 347 и ПИ 336 

одобрено със заповед № ТС 

- 3/09.01.2014 г.

Поземлен имот без 

кадстрален номер с площ 

35 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

Урегулиран поземлен имот 

УПИ XXIV 336 ;кв.34, 

с.Храбърско, 

общ.Божурище с площ 604 

кв.м.и основна част от 569 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

84.00

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Съсобственици: Димитър 

Ангелов Любенов и Илиянка 

Ангелова Дамянова 

съгласно НА № 136, том II, 

рег.№ 1796, дело № 305 от 

2014 г. - 94.21 % реална 

част от п-л УПИ XXIV 336 

;кв.34, с.Храбърско, 

общ.Божурище; Община 

Божурище собственик на 

5.79 % реална част от УПИ 

XXIV 336 ;кв.34, 

с.Храбърско, 

общ.Божурище

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

Заповед за 

отписване от 

актови книги № 

РД- 

84/03.04.2015

997 997 / 17.10.2014 г. 997

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Хераково, ЕКАТТЕ 57100, 

м.Реката по КВС съгласно 

скица № К 

02173/09.06.2014г. 

изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище

имот №125015, с площ 

2.453 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Хераково, м.Реката , с 

начин на трайно ползване 

друга селскостопанска 

територия, четвърта 

категория при неполивни 

условия, възстановен в 

реални граници 

141.00

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.1 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

Заповед за 

отписване от 

актови книги № 

РД- 

74/26.03.2015

998 998 / 17.10.2014 г. 998

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Гурмазово, ЕКАТТЕ 18174, 

м.Шеовица по КВС съгласно 

скица № К 

03954/13.09.2014г. 

изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище

имот №004011, с площ 

0.435 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Гурмазово, 

м.Шеовица , с начин на 

трайно ползване нива, 

четвърта категория при 

неполивни условия, 

възстановен в реални 

граници 

64.50

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба

Продаден имот № 004011 

с площ 0.435 дка по КВС 

на землището на 

с.Гурмазово, м.Шеовица 

с начин на трайно 

ползване нива, четвърта 

категория при неполивни 

условия, възстановен в 

реални граници, на 

основание Заповед № РД 

- 39/12.02.2015 г. и 

Договор за продажба от 

19.03.2015 г. на Ангел 

Петров Иванов

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

имот №004011, с площ 

0.435, по КВС а землището 

на с.Гурмазово, м.Шеовица 

с начин на трайно ползване 

нива, четвърта категория 

при неполивни условия, 

възстановен в реални 

граници на основание 

Заповед № РД - 

83/02.04.2015 г. на Кмета на 

община Божурище и 

предаден на Ангел Петров 

Иванов

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.1 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

Заповед за 

отписване от 

актови книги № 

РД- 

83/02.04.2015

999 999 / 17.10.2014 г. 999

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Пожарево, ЕКАТТЕ 57100, 

м.Билото по КВС съгласно 

скица № К 

02173/09.06.2014г. 

изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище

имот №094032, с площ 

4.600 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Пожарево, м.Билото , 

с начин на трайно 

ползване нива, пета 

категория при неполивни 

условия, възстановен с 

план за земеразделяне

473.30

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.1 от ЗСЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



1000 1000 / 20.10.2014 г. 1000

област Софийска, Община 

Божурище, село Гурмазово, 

кв.34, придаваем по 

регулация към УПИ XII 193; 

Кадастралния и 

регулационен план на 

с.Гурмазово е одобрен със 

Заповед № АБ - 

122/21.05.1980 г.; 

Изменение на вътрешно 

регулационна линия по §8, 

ал.4 от ПЗР на ЗУТ между 

УПИ XV192 и УПИ XII 193, 

кв.18, с.Гурмазово одобрено 

със заповед № ТС - 

53/28.06.2012 г. на Кмета на 

Община Божурище

Поземлен имот без 

кадстрален номер с площ 

11 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

Урегулиран поземлен имот 

УПИ XII 193; кв.18, 

с.Гурмазово, 

общ.Божурище с площ 861 

кв.м.и основна част от 850 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

25.60

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Съсобственици:5/8 ид. ч. на 

наследниците на Мария 

Георгиева Коцашка и 3/8 

ид.ч.на наследници на Иван 

Георгиев Благоев съгласно 

НА № 8, т. I, д.№18/1996 г.- 

98.72 % реална част от п-л  

УПИ XII 193; кв.18, 

с.Гурмазово; Община 

Божурище, собственик на 

1.28 % реална част от  УПИ 

XII 193; кв.18, с.Гурмазово

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

1001 1001 / 20.10.2014 г. 1001

област Софийска, Община 

Божурище, село Храбърско, 

кв.10, придаваем по 

регулация към УПИ VIII232; 

Кадастралния и 

регулационен план на 

с.Храбърско е одобрен със 

Заповед № 

2355/22.07.1966г.;

Поземлен имот без 

кадстрален номер с площ 

3 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

Урегулиран поземлен имот 

УПИ VIII232; кв.10, 

с.Храбърско, 

общ.Божурище с площ 504 

кв.м.и основна част от 501 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

7.00

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 3 кв.м., придаваем 

по регулация към УПИ 

VIII232; кв.10, 

с.Храбърско, 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД 

- 160/03.06.2015 г.и 

Договор за продажба от 

15.07.2015 г.на Стоян 

Борисов Младенов, 

Младенка Стоянова 

Павлова и Красимир 

Стоянов Борисов, 

собственици на 

основната част от п-л 

УПИ VIII232; кв.10, 

с.Храбърско, 

общ.Божурище, съгласно 

НА 91286, т.I, д.81/1977 г.

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост , 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

3 кв.м., придаваем по 

регулация към п-л УПИ 

VIII232; кв.10, по ПР на 

с.Храбърско, 

общ.Божурище на 

основание Заповед № РД - 

307/08.10.2015 г. на кмета 

на Община Божурище и 

предаден на Стоян Борисов 

Младенов, Младенка 

Стоянова Павлова и 

Красимир Стоянов Борисов; 

Съсобственици:Стоян 

Борисов Младенов, 

съгласно НА № 128, том I , 

д.№ 81/1977 г.-99.40% 

реална част от п-л УПИ 

VIII232; кв.10, с.Храбърско; 

Община Божурище 

собственик на 0.60 % 

реална част от п-л УПИ 

VIII232; кв.10, с.Храбърско

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X



1002 1002 1002

област Софийска, Община 

Божурище, село Хераково, 

м.Белица, кв.4, придаваем 

по регулация към п-л /УПИ/ 

X21; Кадастралния и 

регулационен план на 

м.Белица - Бобен-Кантон; 

с.Хераково е одобрен със 

Заповед № 36/06.03.1989г.;

Поземлен имот без 

кадстрален номер с площ 

10 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

Урегулиран поземлен имот 

/УПИ/ X21; кв.4,м.Белица, 

с.Хераково, 

общ.Божурище с площ 927 

кв.м.и основна част от 917 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

22.80

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 10 кв.м., 

ппридаваем по регулация 

към УПИ X21, кв.4 по ПР 

на м.Белица,, с.Хераково, 

общ.Божурище на 

основание заповед № РД 

- 343/14.11.2014 г. и 

Договр за продажба от 

28.11.2014 г. на 

наследниците на 

Венцислав Вацков 

Рангелов и н-ци на Милан 

Борисов Ценков, 

собственици на 

основната част от /УПИ/ 

X21, кв.4 по ПР на 

м.Белица, с.Хераково, 

съгласно НА №96, т.VI; 

д.1189/1976 г.; НА № 136, 

т.I, д.219/1977, НА № 5, 

т.III, д.1019/1989

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост , 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

10 кв.м., придаваем по 

регулация към п-л УПИ X21, 

кв.4 по ПР на м.Белица, 

с.Хераково, общ.Божурище 

на основание Заповед № № 

РД - 343/14.11.2014 г. на 

кмета на Община Божурище 

и предаден на на 

наследниците на Венцислав 

Вацков Рангелов и н-ци на 

Милан Борисов 

Ценков.Съсобственици:Нас

ледниците на Венцислав 

Вацков Рангелов и н-ци на 

Милан Борисов Ценков 

съгласно НА №96, т.VI; 

д.1189/1976 г.; НА № 136, 

т.I, д.219/1977, НА № 5, т.III, 

д.1019/1989г.-98.92% 

реална част от  п-л УПИ 

X21, кв.4 по ПР на 

м.Белица,, с.Хераково, 

общ.Божурище; Община 

Божурище собственик на 

1.08 % реална част от  п-л 

УПИ X21, кв.4 по ПР на 

м.Белица, с.Хераково, 

общ.Божурище

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

1003 1003 / 10.11.2014 г. 1003

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Храбърско, ЕКАТТЕ 77400, 

м.Над гробището по КВС 

съгласно скица № К 

05211/20.10.2014г. 

изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище

имот №097001, с площ 

2.287 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Храбърско, м.Над 

гробището , с начин на 

трайно ползване нива, 

пета категория при 

неполивни условия

201.70

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

1004 1004 / 20.11.2014 г. 1004

област Софийска, Община 

Божурище, село Храбърско, 

кв.34, придаваем по 

регулация към УПИ XXV335; 

Кадастралния и 

регулационен план на 

с.Храбърско е одобрен със 

Заповед № 

2355/22.07.1966г.;

Поземлен имот без 

кадстрален номер с площ 

7 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

Урегулиран поземлен имот 

УПИ XXV335;; кв.34, 

с.Храбърско, 

общ.Божурище с площ 607 

кв.м.и основна част от 600 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

16.00

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Съсобственици: 

Наследници на Найден 

Спасов инков, съгласно НА 

№ 139, том I, д.№ 241/1967 - 

98.85 % реална част от УПИ 

XXV335;; кв.34, 

с.Храбърско; Община 

Божурище собственик на 

1.15 % реална част от п-л 

УПИ XXV335;; кв.34, 

с.Храбърско

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

1005 1005 / 15.12.2014 г. 1005

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Храбърско, ЕКАТТЕ 77400, 

м.Расул по КВС съгласно 

скица № Ф04669/12.11.2014 

г.изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище на 17.11.2014 г.

имот №044604, с площ 

0.728 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Храбърско, м.Расул , 

с начин на трайно 

ползване затревена нива, 

шеста категория при 

неполивни условия

61.90

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



1006 1006 / 15.12.2014 г. 1006

област Софийска, Община 

Божурище, село Пролеша, 

кв.45, придаваем по 

регулация към УПИ V042150;С 

Решение № К33-

14/10.06.2014 г.на 

Комисията за земеделските 

земи -МЗХ, на основание 

чл.3, ал.9 от ППЗОЗЗ, 

включва отново имот № 

042150 в ЗРП на с.Пролеша, 

одобрен със заповед № 0-

650/13.08.1971 г.; ПУП - ПРЗ 

одобрен със Заповед № ТС - 

88/08.12.2014 г.

Поземлен имот без 

кадстрален номер с площ 

16 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

Урегулиран поземлен имот 

УПИ V042150; кв.45, 

с.Пролеша, общ.Божурище 

с площ 350 кв.м.и основна 

част от 334 кв.м., отреден 

за жилищно строителство

36.50

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Съсобственици: Мирослав 

Боянов Дунеловски, 

съгласно НА № 135, том II, , 

рег. № 1839, д.№ 295/2013 

г.-95.43 % реална част от п-

л  УПИ V042150; кв.45, 

с.Пролеша.Община 

Божурище собственик на 

4.57 % реална част от п-л  

УПИ V042150; кв.45, 

с.Пролеша.

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

1007 1007 / 19.01.2015 г. 1007

област Софийска, Община 

Божурище, село Гурмазово, 

кв.20, придаваем по 

регулация към УПИ I 212; 

Кадастралния и 

регулационен план на 

с.Гурмазово е одобрен със 

Заповед № АБ - 

122/21.05.1980 г.; 

Изменение на улична 

регулационна линия, на 

основание чл.129, ал.2, 

чл.110, ал.1, т.2 и чл.134, 

ал.2, т.6 от ЗУТ, така, че да 

тангира със 

съществуващата жилищна 

сграда, одобрено със 

Заповед № ТС - 

90/12.12.2014 г. на Кмета на 

Община Божурище

Поземлен имот без 

кадстрален номер с площ 

186 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

Урегулиран поземлен имот  

УПИ I 212; кв.20, 

с.Гурмазово, 

общ.Божурище с площ 945 

кв.м.и основна част от 759 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

446.40

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Съсобственици: Божидар 

иванов георгиев , съгласно 

НА № 57, т.XXXII, дело № 

5235/1974 г., нот.акт № 52, 

том II, ДЕЛО № 554/1991 г. - 

80.32 % реална част от п-л 

УПИ I 212; кв.20, 

с.Гурмазово, 

общ.Божурище ; Община 

Божурище собственик на 

19.68 % реална част от п-л 

УПИ I 212; кв.20, 

с.Гурмазово, 

общ.Божурище 

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

Заповед за 

отписване от 

актови книги № 

РД- 

135/30.04.2015

1008 1008 / 02.02.2015 г. 1008

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Росоман, ЕКАТТЕ 63121, 

м.Дойчов Егрек по КВС, 

възстановен в реални 

граници, съгласно скица № 

К00642/02.02.2015 

г.изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище на 02.02.2015 г.

имот №025110, с площ 

3.197 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Росоман, м.Дойчов 

Егрек , с начин на трайно 

ползване ливада,десета 

категория при неполивни 

условия

16.80

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

1009 1009 / 02.02.2015 г. 1009

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Росоман, ЕКАТТЕ 63121, 

м.Разкръске по КВС, 

възстановен в реални 

граници, съгласно скица № 

К00643/02.02.2015 

г.изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище на 02.02.2015 г.

имот №073002, с площ 

6.519 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Росоман, м.Разкръске  

, с начин на трайно 

ползване нива, осма 

категория при неполивни 

условия, възстановен в 

реални граници

239.60

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X



1010 1010 / 02.02.2015 Г. 1010

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Росоман, ЕКАТТЕ 63121, 

м.Северин по КВС, 

възстановен в реални 

граници, съгласно скица № 

К00644/02.02.2015 

г.изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище на 02.02.2015 г.

имот №058069, с площ 

9.297 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Росоман, м.Северин  , 

с начин на трайно 

ползване ливада, осма 

категория при неполивни 

условия, възстановен в 

реални граници

245.90

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

1011 1011 / 02.02.2015 Г. 1011

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Росоман, ЕКАТТЕ 63121, 

м.Широко ливаге по КВС, 

възстановен в реални 

граници, съгласно скица № 

К00645/02.02.2015 

г.изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище на 02.02.2015 г.

имот №032034, с площ 

0.648 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Росоман, м.Широко 

ливаге  , с начин на трайно 

ползване нива, пета 

категория при неполивни 

условия, възстановен в 

реални граници

79.40

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

1012 1012 / 02.02.2015 Г. 1012

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Златуша, ЕКАТТЕ 31187, 

м.При воденицата по КВС, 

възстановен в реални 

граници, съгласно скица № 

К00795/02.02.2015 

г.изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище на 02.02.2015 г.

имот №000253, с площ 

0.244 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Златуша, м.При 

воденицата  , с начин на 

трайно ползване нива, 

десета категория при 

неполивни условия, 

възстановен в реални 

граници

2.30

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

1013 1013 / 13.03.2015 г. 1013

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Храбърско, ЕКАТТЕ 77400, 

м.Кутлина по КВС, 

възстановен в реални 

граници, съгласно скица № 

К05321/13.03.2015 г., 

изработена служебно и 

заверена от ОСЗ – 

Божурище

имот №130602, с площ 

9.382 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Храбърско, м.Кутлина  

, с начин на трайно 

ползване изоставена нива, 

седма категория при 

неполивни условия, 

възстановен в реални 

граници

586.40

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 г. на 

комисията по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

1014 1014 / 16.03.2015 г. 1014

Област Софийска , община 

Божурище, гр.Божурище, п-

л /УПИ/ IV за общ.жил.стр., 

кв.70 по ПР на гр.Божурище 

с площ 5 575 кв.м., 

собственост на Община 

Божурище, съгласно АОС № 

212/01.12.2000 г.

Апартамент № 20 - 

двустаен с площ 65.60 

кв.м., състоящ се от: две 

стаи, кухня, баня, антре и 

две лоджии ( пред стаите 

), находящ се на етаж 3, 

вход Б, блок № 1; мазе № 

8 с площ 3.46 кв.м., 

находящо се във вход Б, 

блок № 1; 3.45 % идеални 

части от общите части и 

правото на строеж върху 

УПИ/ IV  за общ.жил.стр., 

кв.70 по ПР на 

гр.Божурище

9 357.70

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

АЧОС № 32/10.12.1997 г.; 

АДС № 571/14.12.1995 г. и 

АДС № 122/29.06.1974 г.

§ 7, ал. 1 , т.5 от 

Закона за местното 

самоуправление и 

местната 

администрация

X



1015 1015 / 16.03.2015 г. 1015

област Софийска, община 

Божурище, село Пожарево, 

кв.8, придаваем по 

регулация към УПИ V104; 

Кадастралния и 

регулационен план на 

с.пожарево е Одобрен със 

заповед № АБ - 121 / 

21.05.1980 г.; ЧИ на ПУП-ПР 

одобрен със Заповед № 16 / 

12.02.2015 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

11 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

урегулиран поземлен имот 

УПИV104, кв.8, 

с.Пожарево, общ. 

Божурище с площ 843 

кв.м. и основната част от 

832 кв.м., отреден за 

жилищно строителство

25.10

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Съсобственици: 

Наследници на Емил 

Григоров Атанасов, 

съгласно НА № 115, Т.IV, 

ДЕЛО № 1237/1994 г.; НА 

№ 178, Т. I, ДЕЛО 

№442/1989 г. - 98.70 % 

реална част от п-л 

УПИV104, кв.8, с.Пожарево; 

Община Божурище 

собственик на 1.30 % 

реална част от п-л 

УПИV104, кв.8, с.Пожарево

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

Заповед за 

отписване от 

актови книги № 

РД- 

141/05.05.2015

1016 1016 / 31.03.2015 г. 1016

област Софийска, община 

Божурище, гр.Божурище, 

кв.78, п-л /УПИ/ XI 9582 

общ.; Дворищната и 

уличната регулация са 

утвърдени със Заповед № 

АБ - 22/26.01.1984 г.; 

Изменение на ЗРП одобрено 

със заповед № 

66/31.03.1999 г.; ЧИ ПУП 

ПРЗ е одобрен с решение 

№ 20/07.06.2002 г. на ОбС - 

гр.Божурище; ЧИ ПУП ПР е 

одобрен със Заповед № ТС - 

28/12.02.2009 г.

Урегулиран поземлен имот 

п-л /УПИ/ XI 9582 общ., 

кв.78, гр.Божурище, 

общ.Божурище с площ 684 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство, застроен ; 

реализирано право на 

строеж

6 511.70

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

Отстъпено право на строеж на 

Емине Садък Меджлис съгласно 

Договор за отстъпено право на 

строеж върху общинска земя от 

17.09.1999 г. и Анекс към договора 

от 16.01.2006 г. 

X X

Заповед №РД-

265/12.08.2016г. на кмета 

на община Божурище  за 

отписване от актовите книги

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

АОС № 

135/08.11.1999 г.; 

АОС № 

57/21.08.1999 г.

1017 1017 / 14.04.2015 г. 1017

област Софийска, община 

Божурище, с.Делян, кв.1, п-л 

/УПИ/ II общ.; Дворищната и 

уличната регулация са 

утвърдени със заповед № 

АБ-240/30.06.1983 г.

Урегулиран поземлен имот 

п-л /УПИ/ II общ., кв.1, 

с.Делян, общ.Божурище с 

площ 987 кв.м., отреден за 

жилищно строителство

1 942.00

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

1018 1018 / 16.04.2015 г. 1018

област Софийска, община 

Божурище, с.Пролеша, кв.2, 

п-л /УПИ/ XII 042235;ПУП 

ПРЗ е одобрен със Заповед 

№ ТС - 26/01.04.2015 г.

Урегулиран поземлен имот 

п-л /УПИ/ XII 042235, кв.2, 

с.Пролеша, общ.Божурище 

с площ 2108 кв.м., отреден 

за жилищно строителство

4 401.50

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X АЧОС № 959 / 21.06.2013 г.

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

1019 1019 / 21.04.2015 г. 1019

област Софийска, община 

Божурище, гр.Божурище, 

кв.82, п-л /УПИ/ V 9594 общ.; 

Дворищната и уличната 

регулация са утвърдени със 

Заповед № АБ - 

22/26.01.1984 г.; ЧИ на ЗРП 

одобрено със Заповед № 94 

/ 18.05.1999 г.; ПУП одобрен 

с Решение № 20/07.06.2002 

г.на ОбСъвет - гр.Божурище

Урегулиран поземлен имот 

п-л /УПИ/ V 9594 общ., 

кв.82, гр.Божурище, 

общ.Божурище с площ 250 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство, застроен ; 

реализирано право на 

строеж

2 975.00

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

Отстъпено право на строеж на 

Гергана Маноилова Кирилова 

съгласно Договор за отстъпено 

право на строеж върху Общинска 

земя от 23.09.1999 г.и Анекс към 

договора от 28.10.2002 г.

X X
АОС № 166/21.01.2000 г.; 

АОС № 04/03.12.1997 г.

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X



1020 1020 / 21.04.2015 г. 1020

област Софийска, община 

Божурище, гр.Божурище, 

кв.22, УПИ I общ.; - ЗРП на 

гр.Божурище е одобрен със 

Заповед № АБ - 22/1984 г.; - 

ЧИ ПУП ПРЗ одобрено със 

Заповед 66/31.03.1999 г; -  

ЧИ ПУП ПРЗ одобрено със 

Заповед № 125/16.11.2005 

г.;  - ЧИ ПУП ПРЗ одобрено 

със Заповед 57/18.06.2009г;  

- ЧИ ПУП ПРЗ одобрено със 

Заповед ТС - 39/29.05.2013 

г.

Сграда с кадастрален № 

672 , ЗП 160.67 кв.м., 

състояща се от 1 ( един ) 

етаж и полуподземен етаж 

- с предназначение за 

ОБЩЕСТВЕНО 

ОБСЛУЖВАНЕ; Етаж 

целия със ЗП 160.67 

кв.м. със следните 

помещения:помещение 1 с 

площ 44.50; помещение 2 

с площ 12.90 кв.м.;  

помещение 3 с площ 14.70 

кв.м.; помещение 4 с площ 

6.00 кв.м.; помещение 5 с 

площ 3.20 кв.м.; коридор 6 

с площ 18.50; помещение 

7 с площ 22.20 кв.м.; 

Полуподземен етаж ( 

сутерен ) целия със ЗП 

160.67 кв.м., със следните 

помещения: помещение 1 

с площ 34.00 кв.м., 

помещение 2 с площ 17.70 

кв.м.; коридор 3 с площ 

19.10 кв.м., помещение 4 с 

площ 16.90 кв.м.; 

помещение 5 с площ 18.50 

кв.м.

23 736.40

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X АЧОС № 957 / 21.06.2013 г.

чл.59 от ЗОС; 

Договор № РДС - 

9/05.04.2011 г. за 

безвъзмездно 

прехвърляне 

правото на 

собственост върху 

недвижими имоти - 

частна държавна 

собственост, 

сключен по реда на 

чл.54 от ЗДС

X

1021 1021 / 21.05.2015 г. 1021

Област Софийска , Община 

Божурище, село Пожарево, 

кв.21, придаваем по 

регулация към УПИ IV 257.; 

Кадастралния и 

регулационен план на 

с.Пожарево е одобрен със 

Заповед № АБ - 121 / 

21.05.1980 г. 

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

22 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

УПИ IV 257, кв.21, 

с.Пожарево, 

общ.Божурище, с площ 

860 кв.м. и основна част от 

838 кв.м., отреден за 

жилищно строителство

50.20

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба X

Заповед №РД-

114/14.04.2016г. на кмета 

на община Божурище  за 

отписване от актовите книги

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

1022 1022 / 03.06.2015 г. 1022

Област Софийска, Община 

Божурище, село Хераково, 

кв.21, придаваем по 

регулация към УПИ IV 179.; 

Кадастралният и 

регулационен план на 

с.хераково е одобрен със 

Заповед № О-

352/09.02.1970 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

15 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

УПИ IV 179, кв.21, 

с.Хераково, 

общ.Божурище с площ 693 

кв.м. и основна част от 678 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство.

34.20

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X

Татяна Петрова Колева, 

съгласно Договор за делба 

от 22.12.1986 г., вписан с 

вх.рег.№ 532/151 на 

22.12.1986 г., том 38, 5 350-

97.84 % реална част от п-л 

УПИ IV 179, кв.21, 

с.Хераково. Община 

Божурище собственик на 

2.16 % реална част от п-л 

УПИ IV 179, кв.21, 

с.Хераково. Заповед №РД-

225/05.07.2016г. на кмета 

на община Божурище  за 

отписване от актовите книги

чл.2, ал.1, т.2 от 

Закон за 

общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС 

X



1023 1023 / 03.06.2015 г. 1023

обл.Софийска, Община 

Божурище, землище село 

Златуша, ЕКАТТЕ 31187, 

м.Турските ниви по КВС, 

възстановен в реални 

граници, съгласно скица № 

К00846/25.05.2015г., 

изработена служебно и 

заверена на 25.05.2015 г. от 

Общинска служба 

земеделие-Божурище

Имот № 024023, с площ от 

1.673 дка. По КВС за 

землището на с.Златуша, 

местност Турските ниви, с 

начин на трайно ползване 

нива, осма категория, при 

неполивни условия, 

възстановен в реални 

граници.

61.50

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 

1/18.02.2009 г.на 

комисията по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл.19, 

ал.1 от от ЗСПЗЗ, 

чл.45 г от ППЗСПЗЗ

X

1024 1024 / 03.06.2015 г. 1024

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Пролеша, ЕКАТТЕ 58606, 

м.Село/Селище по КВС, 

възстановен в стари реални 

граници съгласно скица 

№Ф03239/08.12.2015 г. 

изработена служебно и 

заверена на 02.06.2015 г.  от 

ОСЗ – Божурище

имот №045149, с площ 

0.374 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Пролеша, 

м.Село/Селище, с начин 

на трайно ползване нива, 

четвърта категория при 

неполивни условия, 

възстановен в стари 

реални граници

60.30

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

чл.2, ал.1, т.3 от 

ЗОС; Решение 

№3308/08.12.2014 

г.с изх.№ ВС-01-

21/08.12.2014 г. на 

Общинска служба 

по земеделие - 

гр.божурище

X

1025 1025 / 03.06.2015 г. 1025

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Пролеша, ЕКАТТЕ 58606, 

м.Село/Селище по КВС, 

възстановен в стари реални 

граници, съгласно скица № 

№Ф03241/08.12.2015 г. 

изработена служебно и 

заверена на 02.06.2015 г.   

от ОСЗ – Божурище

имот №045146, с площ 

0.680 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Пролеша, 

м.Село/Селище, с начин 

на трайно ползване нива, 

четвърта категория при 

неполивни условия, 

възстановен в стари 

реални граници

109.70

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

чл.2, ал.1, т.3 от 

ЗОС; Решение 

№3308/08.12.2014 

г.с изх.№ ВС-01-

21/08.12.2014 г. на 

Общинска служба 

по земеделие - 

гр.божурище

X

1026 1026 / 03.06.2015 г. 1026

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Пролеша, ЕКАТТЕ 58606, 

м.Село/Селище по КВС, 

възстановен в стари реални 

граници,  съгласно скица 

№№Ф03240/08.12.2015 г 

изработена служебно и 

заверена на 02.06.2015 г.    

от ОСЗ – Божурище

имот №045144, с площ 

1.253 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Пролеша, 

м.Село/Селище, с начин 

на трайно ползване нива, 

четвърта категория при 

неполивни условия, 

възстановен в стари 

реални граници

202.00

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

чл.2, ал.1, т.3 от 

ЗОС; Решение 

№3308/08.12.2014 

г.с изх.№ ВС-01-

21/08.12.2014 г. на 

Общинска служба 

по земеделие - 

гр.божурище

X

1027 1027 / 03.06.2015 г. 1027

обл Софийска, общ 

Божурище, землище село 

Пролеша, ЕКАТТЕ 58606, 

м.Село/Селище по КВС, 

възстановен в стари реални 

граници, съгласно скица № 

№Ф03238/08.12.2015 г 

изработена служебно и 

заверена на 02.06.2015 г.    

от ОСЗ – Божурище

имот №045147, с площ 

2.232 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Пролеша, 

м.Село/Селище, с начин 

на трайно ползване нива, 

четвърта категория при 

неполивни условия, 

възстановен в стари 

реални граници

359.90

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

чл.2, ал.1, т.3 от 

ЗОС; Решение 

№3308/08.12.2014 

г.с изх.№ ВС-01-

21/08.12.2014 г. на 

Общинска служба 

по земеделие - 

гр.Божурище

X



1028 1028 / 25.06.2015 г. 1028

Област Софийска, Община 

Божурище, гр.Божурище, 

кв.68, п-л /УПИ/ V 

342.Дворищната и Уличната 

регулация са утвърдени със 

Заповед № АБ - 22 / 

26.01.1984 г.

Урегулиран поземлен имот 

п-л /УПИ/V342, кв.68, 

гр.Божурище, 

общ.Божурище с площ 660 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство, застроен , 

реализирано право на 

строеж

7 461.30

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за Общинска 

собственост, чл.59 

от ЗОС

X

1029 1029 / 23.07.2015 г. 1029

Област Софийска , община 

Божурище, село Храбърско, 

кв.42, поземлен имот 

кадастрален номер 284, 

придаваем по регулация 

към п-л /УПИ/ I 

283.Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Храбърско е одобрен със 

Заповед № 2355/22.07.1966 

г.

поземлен имот 

кадастрален номер 285 с 

площ 133 кв.м., реална 

част, придаваем към 

Урегулиран поземлен имот 

п-л /УПИ/ I 283, кв.42, 

с.Храбърско, 

общ.Божурище с площ 744 

кв.м. и основна част от 437 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

355.70

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за Общинска 

собственост, чл.59 

от ЗОС

X

1030 1030 / 23.07.2015 г. 1030

Област Софийска , община 

Божурище, село Храбърско, 

кв.42, поземлен имот 

кадастрален номер 285, 

придаваем по регулация 

към п-л /УПИ/ I 

283.Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Храбърско е одобрен със 

Заповед № 2355/22.07.1966 

г.

поземлен имот 

кадастрален номер 285 с 

площ 133 кв.м., реална 

част, придаваем към 

Урегулиран поземлен имот 

п-л /УПИ/ I 283, кв.42, 

с.Храбърско, 

общ.Божурище с площ 744 

кв.м. и основна част от 437 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

303.20

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за Общинска 

собственост, чл.59 

от ЗОС

X

1031 1031 / 23.07.2015 г. 1031

Област Софийска , община 

Божурище, село Храбърско, 

кв.42, придаваеми п 

орегулация към п-л /УПИ/ I 

283.Кадастралния и 

регулационния план на 

с.Храбърско е одобрен със 

Заповед № 2355/22.07.1966 

г.

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

16 кв.м., реална част, 

придаваем към 

Урегулиран поземлен имот 

п-л /УПИ/ I 283, кв.42, 

с.Храбърско, 

общ.Божурище с площ 744 

кв.м. и основна част от 437 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

36.50

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за Общинска 

собственост, чл.59 

от ЗОС

X

1032 1032 / 29.07.2015 г. 1032

Област Софийска , община 

Божурище, землище село 

Гурмазово, ЕКАТТЕ 18174, 

по Картата на 

възстановената 

собственост, съгласно скица 

№Ф03605/23.07.2015 г. 

изработена от "Интерфейс"  

ЕООД и заверена на 

24.07.2015 г.от Общинска 

служба по Земеделие - 

Божурище

Поземлен имот № 002076, 

с площ 0.223 дка по 

Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Гурмазово, с начин на 

трайно ползване полски 

път, частна общинска 

собственост

30.20

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

чл.2, ал.1, т.1 от 

ЗОС, Решение № 66 

от Протокол № 8 от 

заседание на 

общински съвет - 

гр.Божурище, 

проведено на 

25.06.2015 г.

X



1033 1033 / 07.09.2015 г. 1033

обл Софийска, общ 

Божурище, с.Пожарево, 

местност Могила, , имот 

кадастрален № 

123.244.кадастралният плна 

на новообразуваните имоти 

в с Пожарево, местност 

Могила е одбрен със 

Заповед № ОА - 220 от 

13.06.2005 г. на Областен 

управител на Софийска 

област

Имот кадастрален № 

123.244 по кадастралния 

план на новообразуваните 

имоти с. Пожарево, 

местност Могила, община 

Божурище, област 

Софийска с площ 1024 

кв.м.

1 447.80
На Кмета на Община 

Божурище
X X X X

чл.2, ал.1, т.7 от 

Закон за общинска 

собственост; чл.56, 

ал.1 от Закон за 

общинска 

собственост; 

Заповед № ОА - 220 

от 13.06.2005 г. на 

Областен управител 

на Софийска област 

X

1034 1034 / 07.09.2015 г. 1034

област Софийска , община 

Божурище, село Пролеша, 

кв.10, придаваем по 

регулация към п-л /УПИ/ III 

84; *Кадастралния и 

регулационния план на 

с.пролеша е одобрен със 

Заповед № 0-650 / 

13.08.1971 г.; * Изменение 

на плана одобрено със 

Заповед № 719 / 23.10.1995 

г.

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

21 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

Урегулиран поземлен имот 

п-л /УПИ/ III 84, кв.10, 

с.Пролеша, 

общ.Божурищес площ 

1062 кв.м и основна част 

от 1041 кв.м., отреден за 

жилищно строителство

43.80

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

1035 1035 / 07.09.2015 г. 1035

област Софийска, община 

Божурище, село Пожарево, 

кв.25, придаваем по 

регулация към п-л /УПИ/ 

X318.Дворищната регулация 

на с.Пожарево е утвърдена 

със Заповед № АБ-

121/21.05.1980 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

8 кв.м., реалана част, 

включен по регулация в 

урегулиран поземлен имот 

п-л /УПИ/X 318, кв.25, 

с.Пожарево, 

общ.Божурище с площ 915 

кв.м. и основна част от 907 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

18.20

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 8 кв.м., реална 

част, включен по 

регулация в урегулиран 

поземлен имот п-л  

/УПИ/X 318, кв.25, 

с.Пожарево, 

общ.Божурище с площ 

915 кв.м. и основна част 

от 907 кв.м., отреден за 

жилищно строителство 

на основание Заповед № 

РД -302/06.10.2015 г. и 

Договор за Продажба от 

18.09.2015 г.на 

наследници на Димитър 

Тодоров Трифонов 

собственик на УПИ 

/УПИ/X 318, съгласно  НА 

№ 67; Т.LXXIII, д.№ 

14058/1975 г.

Отписан от актовата книга 

за общинска сосбтвеност, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

8 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

урегулиран поземлен имот 

п-л  /УПИ/X 318, кв.25, 

с.Пожарево, общ.Божурище 

и предаден на наследници  

Димитър Тодоров 

Трифонов

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

1036 1036 / 07.09.2015 г. 1036

Област Софийска, Община 

Божурище, село Пожарево, 

кв.1, придаваем по 

регулация към п-л /УПИ/ VII 

5; Дворищната регулация на 

с.Пожарево е утвърдена със 

заповед № АБ - 121 / 

21.05.1980 г. 

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

13 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

урегулиран поземлен имот 

п-л /УПИ/ VII5, кв.1, 

с.Пожарево, 

общ.Божурище с площ 513 

кв.м. и основна част от 500 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

29.60 X X X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за Общинска 

собственост, чл.59 

от ЗОС

X



1037 1037 / 07.09.2015 г. 1037

област Софийска, община 

Божурище, село Росоман, 

кв.9, придаваем по 

регулация към п-л /УПИ/ 

XXI88.Кадастралнияи 

регулационния план на 

с.Росоман е одобрен със 

Заповед № АБ - 

6/19.01.1988 г.

Поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

88 кв.м., реалана част, 

включен по регулация в 

урегулиран поземлен имот 

п-л /УПИ/XXI88, кв.9, 

с.Росоман, общ.Божурище 

с площ 900 кв.м. и основна 

част от 812 кв.м., отреден 

за жилищно строителство

200.60

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X продажба X

Съсобственици: Н-ци на 

Венетка Борисова 

Филипова и н-ци на 

Тракинка Борисова Райкова 

90.22 % реална част от п-л 

/УПИ/ XXI 88, кв.9, 

с.Росоман, съглансо НА № 

191, т.II, д.№ 670 / 1989 

г.Община Божурище 

собственик на 9.78 % 

реална част от п-л /УПИ/ 

XXI 88, кв.9, с.Росоман. 

Заповед №РД-

218/01.07..2016г. на кмета 

на община Божурище  за 

отписване от актовите книги

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

1038 1038 / 07.09.2015 г. 1038

Област Софийска, Община 

Божурище, с.Хераково, 

кв.11, придаваеми по 

регулация към п-л /УПИ/ 

IX27.Кадастралния и 

регулационен план на 

с.Хераково е одобрен със 

заповед № 0-352 / 

09.05.1970 г.

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

8 кв.м., реална част, 

придаваем към урегулиран 

поземлен имот п-л /УПИ/  

IX27, кв.11, с.Хераково, 

Община Божурище с площ 

1212 кв.м. и основна част 

от 1204 кв.м., отреден за 

жилищно строителство

18.20 X X X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за Общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

1039 1039 / 07.09.2015 г. 1039

област Софийска, Община 

Божурище, село Пожарево, 

имот кадастрален номер 

459.Строителен полигон по 

§ 84 от ПР на ЗТСУ е 

одобрен със Заповед № РД-

02-14-234/25.06.1987 г.на 

КТСУ

318/918 идеални части от 

имот кадастрален номер 

459, с.Пожарево, 

общ.Божурище, попадащ в 

строителен полигон по §84 

от ПР на ЗТСУ, целият с 

площ 918 кв.м.

725.00 X X X X X

чл.2, ал.1, т.7 Закон 

за Общинската 

собственост; чл.56, 

ал.1 от Закон за 

общинската 

собственост; 

X

1040 13.10.2015 г. 1040

Обл.Софийска, Община 

Божурище, гр.Божурище, 

кв."Максим Горки", м.Черна 

Бара, кв.10, включени по ЧИ 

на ПУПза урегулиран 

поземлен имот УПИ IX 2; * 

Кадастралният и 

Регулационният план са 

одобрени със заповед № 

264 / 13.12.1988 г.; *ЧИ на 

ПУП ПРЗ одобрено със 

Заповед №341/30.11.2006 г.; 

* Изменение на ПУП ПРЗ в 

обхват УПИ IX 2,кв.10, 

м.Черна бара, кв.Максим 

Горки, гр.Божурище, 

Община Божурище, одобрен 

със Заповед № ТС - 

97/18.09.2015 г. на Кмета на 

Община Божурище

поземлен имот с площ177 

кв.м., без кадастрален 

номер, включени в ЧИ на 

ПУП за урегулиран 

поземлен имот УПИ ИЬ 2, 

кв.10, м.Черна Бара, 

кв.Максим Горки, 

гр.Божурище, 

общ.Божурище с площ 320 

кв.м. по документи за 

собственост и с площ 476 

кв.м. по ЧИ на ПУП

1 446.10

Имотът се управлява 

от Кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона на 

общинската 

собственост

X X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за Общинската 

Собственост, чл.59 

от ЗОС, Решение № 

95 от Протокол № 

9/2015-2015 от 

Заседание на ОбС - 

гр.Божурище, 

проведено на 

25.09.2015 г. и 

Заповед № ТС - 97/ 

18.09.2015 г. на 

Кмета на Община 

Божурище

X

Заповед за 

отписване от 

актови книги № 

РД- 

345/30.10.2015



1041 1041 / 23.10.2015 г. 1041

област Софийска, община 

Божурище, село Златуша, 

кв.3 (трети), придаваеми по 

към п-л /УПИ/ І20, 

(урегулиран поземлен имот 

римско едно, кадастрален 

номер двадесет); 

Дворищната регулация е 

утвърдена със Заповед 

№АБ-118/1983г.

поземлен имот с площ 

19м
2
 (деветнадесет 

квадратни метра) без 

кадастрален номер 

придаваеми по регулация 

към урегулиран поземлен 

имот п-л /УПИ/ І20, кв.3, 

с.Златуша, общ.Божурище 

с площ 1026 м
2 

по 

нотариален акт и  основна 

част от 1007 м
2
, отреден 

за жилищно строителство

43,30 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X продажба

Продаден поземлен имот

без кадастрален номер с

площ 19м
2

(деветнадесет

квадратни метра),

придаваем по регулация

към п-л /УПИ/ І20, кв.3 по

ПР на с.Златуша,

общ.Божурище на

основание заповед №РД-

322/22.10.2015 г. и

Договор за продажба от

11.11.2015г.

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

19м
2
 (деветнадесет 

квадратни метра), 

придаваем по регулация 

към п-л /УПИ/ І20, кв.3 по ПР 

на с.Златуша, 

общ.Божурище на 

основание Заповед РД-

110// 14.04.2016 г. на Кмета 

на Община Божурище и 

предаден на Найден 

Филипов Гюров.

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X

1042 1042 / 29.10.2015 г. 1042

област Софийска, община 

Божурище, село Гурмазово, 

кв.27 (двадесет ии седем), 

придаваем по регулация 

към п-л /УПИ/ XVIIІ283, 

(урегулиран поземлен имот 

римско 

осемнадесет,кадастрален 

номер двеста осемдесет и 

три)

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

10м
2
 (десет квадратни 

метра), реална 

част,включен по регулация 

към урегулиран поземлен 

имот п-л /УПИ/ XVIIІ283, 

кв.27, с.Гурмазово, 

общ.Божурище с площ 825 

м
2 

и  основна част от 815 

м
2
, отреден за жилищно 

строителство

22,80 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост

X

Заповед за 

отписване от 

актови книги № 

РД- 

430/16.12.2015

1043 1043 / 29.10.2015 г. 1043

област Софийска, община 

Божурище, село Пролеша, 

кв.78 (седемдесет и осем), 

придаваем по регулация 

към п-л /УПИ/ І282, 

(урегулиран поземлен имот 

римско едно, кадастрален 

номер двеста осемдесет и 

две)

поземлен имот с площ 

13м
2
 (тринадесет 

квадратни метра) без 

кадастрален номер 

придаваеми по регулация 

към урегулиран поземлен 

имот п-л /УПИ/ І282, кв.78, 

с.Пролеша, общ.Божурище 

с площ 1500 м
2 

и  основна 

част от 1487 м
2
, отреден 

за жилищно строителство

29,60 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X продажба

Продаден поземлен имот

без кадастрален номер с

площ 13м
2

(тринадесет

квадратни метра),

придаваем по регулация

към п-л /УПИ/ І282, кв.78,

по ПР на с.Пролеша,

общ.Божурище на

основание Заповед №РД-

370/11.11.2015 г. и

Договор за продажба от

11.11.2015г. на 

Екатерина Антимова

Нунова, собственик на

основната част на п-л

/УПИ/ І282.

Отписан от актовата книга

за общинска собственост,

поземлен имот без

кадастрален номер с площ

13м
2

(тринадесет квадратни

метра), придаваем по

регулация към п-л /УПИ/

І282, кв.78 по ПР на

с.Пролеша, общ.Божурище

на основание заповед № 

РД – 370 / 11.11.2015 г. на 

Кмета на Община

Божурище и предаден на

Екатерина Антимова

Нунова.

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост

X

1044 1044/13.11.2015 1044

област Софийска, община 

Божурище, село Гурмазово , 

кв.27 (двадесет и седем), 

придаваем по регулация 

към п-л /УПИ/ XVIIІ283, 

(урегулиран поземлен имот 

римско осемнадесет, 

кадастрален номер двеста 

осемдесет и три)Одобрен 

със Заповед № АБ-

122/21.05.1980

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

10м
2
 (десет квадратни 

метра), реална 

част,включен по регулация 

в урегулиран поземлен 

имот п-л /УПИ/ XVIIІ283 ,  

кв.27, с.Гурмазово, 

общ.Божурище с площ 825 

м
2 

и  основна част от 815 

м
2
, отреден за жилищно 

строителство

22.80 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X X



1045 1045/17.11.2015 1045

област Софийска, община 

Божурище, село Пролеша, 

кв.13 (тринадесет), 

придаваем по регулация 

към п-л /УПИ/ V89, 

(урегулиран поземлен имот 

римско пет, кадастрален 

номер осемдесет и 

девет)Одобрен със Заповед 

№ 0-650/13.08.1971

поземлен имот с площ 

12м
2
 (дванадесет  

квадратни метра), без 

кадастрален номер 

придаваеми  по регулация 

към урегулиран поземлен 

имот п-л /УПИ/ V89 ,  кв.13, 

с.Пролеша, общ.Божурище 

с площ 619 м
2 

и  отреден 

за жилищно строителство

30,10 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X продажба X

Заповед №РД-

113/14.04.2016г. на кмета 

на община Божурище  за 

отписване от актовите книги

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X X

1046 1046/07.12.2015 1046

област Софийска, община 

Божурище, село 

Росоман,местност 

Палаганица/Трънски рид, 

имот планоснимачен номер 

143.33(сто четиридесет и 

три, точка, тридесет и 

три).Одобрен със Заповед 

№ ОА-31/11.02.2004

92/692(деветдесет и две 

върху шестотин 

деветдесет и две) идеални 

части от имот 

планоснимачен номер 

143.33 (сто четиридесет и 

три, точка, тридесет и три), 

по плана на 

новообразуваните имоти, 

с.Росоман, ЕКАТТЕ: 

63121,местност 

Палагъница/ Трънски рид, 

общ.Божурище, област 

Софийска, целият с  площ 

692 м
2 

209.80 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X продажба X

Заповед №РД-

183/06.06.2016г. на кмета 

на община Божурище  за 

отписване от актовите книги

чл.2, ал.1, т.7 Закон 

за общинската 

собственост; чл.56, 

ал1 от ЗОС, 

Заповед № ОА-

31/11.02.2004 на 

Областен управител 

на Софийска област

X X

1047 1047/07.12.2015 1047

област Софийска, община 

Божурище, село 

Пожарево,местност Кьосина 

Махала, имот 

планоснимачен номер 

355(триста петдесет и 

пет).Строителен полигон по 

пар. 84 от ПР на ЗТСУ е 

одобрен със Заповед № РД-

02-14-234/25.06.1987 г. на 

КТСУ. ПУП ПРЗ изменение е 

одобрено със Заповед № 

АБ-102/25.03.1982 на СОНС. 

Изменението на ПУП ПРЗ е 

одобрено със Заповед 

№542/09.08.1996 на Кмета 

на Общината

271/871(девеста 

седемдесет и един върху 

осемстотин седемдесет и 

един) идеални части от 

имот планоснимачен 

номер 355, 

с.Пожарево,общ. 

Божурище, попадащ в 

строителен полигон по 

пар. 84 от ПР на ЗТСУ, 

целият с площ 871 кв.м. 

617.90 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X продажба X

Заповед №РД-

279/26.08.2016г. на кмета 

на община Божурище  за 

отписване от актовите книги

чл.2, ал.1, т.7 Закон 

за общинската 

собственост; чл.56, 

ал1 от ЗОС, 

X X

1048 1048/08.02.2016 1048

област Софийска, община 

Божурище, село Храбърско, 

ЕКАТТЕ 77400, местност 

Кутлина по картата на 

възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници, съгласно 

скица № К05568/26.11.2015 

г. изработена служебно и 

заверена на 26. 11.2015 г. от 

Общинска служба по 

Земеделие- Божурище

Имот номер 130602 с площ 

от 9.382 дка (девет декара 

триста осемдесет и два 

квадратни метра) по 

картата на възстановената 

собственост за землището 

на с. Храбърско, местност  

Кутлина, с начин на трайно 

ползване изоставена нива, 

седма категория при 

неполивни условия, 

възстановен в реални 

граници

586.40 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 на 

комисията п чл. 19, 

ал. 2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл. 19, 

ал. 1 от ЗСПЗЗ, чл. 

45г от ППЗСПЗЗ

X X



1049 1049/07.12.2015 1049

Област Софийска, Община 

Божурище, село Пожарево, 

кв.16, придаваем по 

регулация към п-л /УПИ/ ХVI 

211. Кадастралният и 

регулационния план на с. 

Пожарево са одобрени със 

заповед № АБ - 121 / 

21.05.1980 г. 

поземлен имот с площ 5 

кв.м., без кадастрален 

номер, придаваеми по 

регулация към урегулиран 

поземлен имот УПИ ХVI 

211, кв.16, с. Пожарево, 

общ.Божурище с площ 675 

кв.м.и основна част от 670 

кв.м, отредени за жилищно 

строителство

11,40 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X продажба X

Заповед №РД-

111/14.04.2016г. на кмета 

на община Божурище  за 

отписване от актовите книги

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X X

1050 1050/07.12.2015 1050

Област Софийска, Община 

Божурище, село Хераково, 

кв.25, придаваем по 

регулация към п-л /УПИ/ I V 

226, кв. 25 ПРЗ на с. 

Хераково, одобрен със 

заповед № О - 352 / 

09.05.1970 г. изд. от Зам. 

Председател на СОНС

поземлен имот с площ 18 

кв.м., без кадастрален 

номер, придаваеми по 

регулация към урегулиран 

поземлен имот п-л УПИ 

IV226, кв.25, с. Хераково 

общ.Божурище с площ 864 

кв.м.и основна част от 660 

кв.м, отредени за жилищно 

строителство

41.00 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X продажба X

Заповед №РД-

115/14.04.2016г. на кмета 

на община Божурище  за 

отписване от актовите книги

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X X

1051 1051/10.12.2015 1051

Област Софийска, Община 

Божурище, село Гурмазово, 

кв.18, придаваем по 

регулация към п-л /УПИ/ ХIV 

191, кв. 18. ПРЗ на с. 

Гурмазово, одобрен със 

заповед № АБ - 122 

/21.05.1980 г.  на СОНС

поземлен имот с площ 3 

кв.м., без кадастрален 

номер, придаваеми по 

регулация към урегулиран 

поземлен имот п-л УПИ 

ХIV 191, кв.18, с. 

Гурмазово, общ.Божурище 

с площ 543 кв.м.и основна 

част от 540 кв.м, отредени 

за жилищно строителство

6,80 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X продажба X

Заповед №РД-

73/12.03.2016г. на кмета на 

община Божурище  за 

отписване от актовите книги

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X X

1052 1052/08.02.2016 1052

Област Софийска, Община 

Божурище, землище село 

Хераково, ЕКАТТЕ 77246, 

местност Кантона по 

Картата на възстановената 

собственост, възстановен в 

реални граници, съгласно 

скица № К05347/27.11.2015 

г. Изработена служебно и 

заверена на 27.11.2015 г. от 

Общинска служба по 

Земеделие- Божурище 

имот № 135055, с площ 

1.068 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Хераково, м. Кантона, 

с начин на трайно 

ползване ливада, девета 

категория при неполивни 

условия, възстановен в  

реални граници

17.20 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 на 

комисията п чл. 19, 

ал. 2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл. 19, 

ал. 1 от ЗСПЗЗ, чл. 

45г от ППЗСПЗЗ

X X

1053 1053/19.02.2016 1053

Област Софийска, Община 

Божурище, землище село 

Храбърско, ЕКАТТЕ 77400, 

местност При язовира по 

Картата на възстановената 

собственост, възстановен  

съгласно скица № 

К05569/16.12.2015 г. 

изработена служебно и 

заверена от Общинска 

служба по Земеделие- 

Божурище 

имот № 032606, с площ 

5.060 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с. Храбърско, м. При 

язовира, с начин на трайно 

ползване наводнена нива, 

пета категория при 

неполивни условия, 

възстановен с план за 

земеразделяне

520.70 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 на 

комисията п чл. 19, 

ал. 2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл. 19, 

ал. 1 от ЗСПЗЗ, чл. 

45г от ППЗСПЗЗ

X X



1054 1054/07.03.2016 1054

Област Софийска, Община 

Божурище, землище село 

Гурмазово, ЕКАТТЕ 009087, 

местност Шеовица, по 

Картата на възстановената 

собственост,  съгласно 

скица № К04252/16.02.2016 

г. изработена служебно и 

заверена от Общинска 

служба по Земеделие- 

Божурище 

имот № 009087, с площ 

13.290 дка по Картата на 

възстановената 

собственост за землището 

на с.Гурмазово, м. 

Шеовица, с начин на 

трайно ползване нива, 

седма категория при 

неполивни условия, 

възстановен с план за 

земеразделяне

697.70 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X X X X

Протоколно 

решение № 1 от 

18.02.2009 на 

комисията п чл. 19, 

ал. 2 от ЗСПЗЗ за 

определяне на 

имотите по чл. 19, 

ал. 1 от ЗСПЗЗ, чл. 

45г от ППЗСПЗЗ

X X

1055 1055/07.03.2016 1055

Област Софийска, Община 

Божурище, село Пожарево, 

кв.18, придаваем по 

регулация към  /УПИ/ ХII240. 

Кадастралния и 

регулационния план на с. 

Храбърско е одобрен със 

заповед № АБ - 121 / 

21.05.1980 г. 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

7 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

урегулиран поземлен имот 

УПИ ХII240, кв.18, 

с.Пожарево, 

общ.Божурище с площ 

1065 кв.м и основна част 

от 1058 кв.м., отреден за 

жилищно строителство

16.00 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X продажба X

Заповед №РД-

168/26.05.2016г. на кмета 

на община Божурище  за 

отписване от актовите книги

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X X

1056 1056/07.03.2016 1056

Област Софийска, Община 

Божурище, село Храбърско, 

кв.9, придаваем по 

регулация към УПИ 

IV209,208. Кадастралния и 

регулационния план на с. 

Храбърско е одобрен със 

заповед № 2355 / 

22.07.1966 г. И

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

5 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

урегулиран поземлен имот 

УПИ IV209,208., кв.9, 

с.Храбърско, 

общ.Божурище с площ 

1155 кв.м и основна част 

от 1150 кв.м., отреден за 

жилищно строителство

11,40 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X продажба X

Заповед №РД-

303/12.09.2016г. на кмета 

на община Божурище  за 

отписване от актовите книги

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X X

1057 1057/22.03.2016 1057

Област Софийска, Община 

Божурище, село Хераково, 

кв.10, придаваем по 

регулация към УПИ I41.      

ПРЗ на с. Хераково е 

одобрен със заповед № О-

352 / 09.05.1970 г., изд. от 

Зам. Председател на СОНС. 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

9 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

урегулиран поземлен имот 

УПИ I41, кв.10, с.Хераково, 

общ.Божурище с площ 849 

кв.м и основна част от 840 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

21.60 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X продажба X

Заповед №РД-

204/24.06.2016г. на кмета 

на община Божурище  за 

отписване от актовите книги

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X X

1058 1058/ 1058

Област Софийска, Община 

Божурище, село Хрбърско, 

кв.11, придаваем по 

регулация към УПИ V 235. 

Кадастралният и 

регулационен план на 

с.Хераково са одобрени със 

Заповед № 2355/22.07.1966 

г. 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

134 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

урегулиран поземлен имот 

УПИ V 235, кв.11, 

с.Храбърско, 

общ.Божурище с основна 

част от 590 кв.м., отреден 

за жилищно строителство

305.50

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X продажба X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X X



1059 1059/26.05.2016 1059

Област Софийска, Община 

Божурище, реална част от 

УПИ I, кв.21.Кадастралният 

и регулационен план на 

гр.Божурище са одобрени 

със Заповед № АБ-

22/26.01.1984 г. 

Изменението на ПУП ПРЗ е 

одобрен със Заповед № 

69/02.04.1999 г.Изменението 

на ПУП ПРЗ е одобрен със 

Заповед № 269/31.10.2000 г.

УПИ I за промишлени 

нужди с площ 10580 кв.м., 

реална част от УПИ I, 

кв.21, гр.Божурище, 

общ.Божурище с площ 

10580 кв.м. , отреден за 

промишлени нужди 

107646.20

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X Х X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X X

1060 1060/08.06.2016 1060

Област Софийска, Община 

Божурище, село Храбърско, 

кв.27, придаваем по 

регулация към УПИ XIII-

120,124.Кадастралния и 

регулационен план на 

с.Храбърско е одобрен със 

Заповед № 2355/22.07.1966 

г.

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

66 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

урегулиран поземлен имот 

УПИ XIII 120 ,124, кв.27, 

с.Храбърско, 

общ.Божурище с площ 841 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

150.50

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X продажба X

Заповед №РД-

336/28.09.2016г. на кмета 

на община Божурище  за 

отписване от актовите книги

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X X

1061 1061/08.06.2016 г. 1061

Област Софийска, Община 

Божурище, село Храбърско 

кв.34, придаваем по 

регулация към УПИ XXVI 

334.      Кадастралният и 

регулационен план на 

с.Храбърско е одобрен със 

Заповед № 2355/22.07.1966 

г.; Изменение на уличната и 

дворищна регулация са 

одобрени със Заповед № О-

1082/05.08.1976 г.; 

Изменение по пар 9, ал.2 от 

ПР на ЗУТ е одобрено със 

Заповед № ТС-

22/04.04.2013 г. на Кмета на 

Общината 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

19 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

урегулиран поземлен имот 

УПИ XXVI 334, кв.34, 

с.Храбърско, 

общ.Божурище с площ 

1002 кв.м и основна част 

от 983 кв.м., отреден за 

жилищно строителство

43.30

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X продажба X

Заповед №РД-

222/04.07.2016г. на кмета 

на община Божурище  за 

отписване от актовите книги

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X X

1062

1062/27.06.2016 г. за 

поправка на АЧОС № 

786/17.06.2011 г.

1062

Област Софийска, Община 

Божурище, село Хераково, 

кв.29,УПИ V, отреден за 

детски ясли и детска 

градина.Кадастралният и 

регулационен план на с. 

Хераково е одобрен със 

Заповед № О-

352/09.05.1970 г.; 

Изменение на ЗРП е 

одобрено със Заповед № 

АБ-376/23.12.1987 г.

УПИ V , кв.29, с.Хераково, 

общ.Божурище, с площ 

6616 кв.м., отреден за 

детски ясли и детска 

градина

15084.50

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X X X X

параграф 42 от ПЗР 

на ЗИДЗОС; чл.78, 

ал.1 от ЗДС, във 

връзка с чл.108 от 

ППЗДС; Заповед ДС-

И-11/15.06.2011 г. 

на Областен 

Управител на 

Софийска Област в 

полза на Община 

Божурище

X X



1063 1063/09.08.2016 г. 1063

Област Софийска, Община 

Божурище, село Храбърско, 

кв.43, придаваем по 

регулация към УПИ V 

393,394.Кадастралният и 

регулационен план на 

с.Храбърско е одобрен със 

Заповед № 2355/22.07.1966 

г.

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

3 кв.м., реална част, 

придаваеми по регулация 

в урегулиран поземлен 

имот УПИ V 393,394, кв.43, 

с.Храбърско, 

общ.Божурище с площ 

1210 кв.м и основна част 

от 1096 кв.м., отреден за 

жилищно строителство

6.80

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X продажба X

Заповед №РД-

304/12.09.2016г. на кмета 

на община Божурище  за 

отписване от актовите книги

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X X

1064 1064/09.08.2016 1064

Област Софийска, Община 

Божурище, село Храбърско, 

кв.13, придаваем по 

регулация към УПИ IV 

260.Кадастралният и 

регулационен план на 

с.Храбърско е одобрен със 

Заповед № 2355/22.07.1966 

г. на СОНС. Изменение по 

пар.8, ал.2, т.3 от ПР на 

ЗУТ, одобрено със Заповед 

№ тс -70/18.07.2016 г. на 

Кмета на Община Божурище

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

3 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

урегулиран поземлен имот 

УПИ IV 260, кв.13, 

с.Храбърско, 

общ.Божурище с площ 757 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

6.80

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X продажба X

Заповед №РД-

318/16.09.2016г. на кмета 

на община Божурище  за 

отписване от актовите книги

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X X

1065 1065/09.08.2016 1065

Област Софийска, Община 

Божурище, село Пожарево, 

кв.2, придаваем по 

регулация към УПИ VI 19.      

Кадастралния и 

регулационен план са 

одобрени със Заповед № 

АБ-121/21.05.1980 г.

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

1 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

урегулиран поземлен имот 

УПИ VI 19, кв.2, 

с.Пожарево, 

общ.Божурище с площ 941 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

2.10 лв.                                 

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X продажба X

Заповед №РД-

284/30.08.2016г. на кмета 

на община Божурище  за 

отписване от актовите книги

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X X

1066 1066/09.08.2016 1066

Област Софийска, Община 

Божурище, село Хераково, 

кв.32 придаваем по 

регулация към УПИ XV 345.      

ПРЗ на с. Хераково е 

одобрен със заповед № О-

352 / 09.05.1970 г., изд. от 

Зам. Председател на СОНС. 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

34 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

урегулиран поземлен имот 

УПИ XV 345, кв.32, 

с.Хераково, 

общ.Божурище с площ 

1088 кв.м., отреден за 

жилищно строителство

77.50 лв.                               

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X продажба X

Заповед №РД-

310/14.09.2016г. на кмета 

на община Божурище  за 

отписване от актовите книги

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X X

1067 1067/17.08.2016 г. 1067

Област Софийска, Община 

Божурище, село Златуша, 

кв.2, придаваем по 

регулация към УПИ II 

21.Кадастралният и 

регулационият план са 

одобрени със Заповед 5 АБ-

118/07.04.1983 г.

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

50 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

урегулиран поземлен имот 

УПИ II 21, кв.2, с.Златуша, 

общ.Божурище с площ 

1000 кв.м., отреден за 

жилищно строителство

114.00

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X продажба X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X X



1068 1068/17.08.2016 г. 1068

Област Софийска, Община 

Божурище, село Пожарево, 

кв.2, придаваем по 

регулация към УПИ IV 17.      

Кадастралният и 

регулационен план на са 

одобрени със Заповед № 

АБ-121/21.05.1980 г. 

Изменението на дворищната 

регулация е въз основа на 

Решение № 964/16.11.1981 

г. на Софийски Окръжен 

Съд.

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

4 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

урегулиран поземлен имот 

УПИ IV 17, кв.2, 

с.Пожарево, 

общ.Божурище с площ 732 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

9.60 

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X продажба X

Заповед №РД-

337/28.09.2016г. на кмета 

на община Божурище  за 

отписване от актовите книги

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X X

1069 1069/17.09.2016 г. 1069

Област Софийска, Община 

Божурище, село Пролеша, 

кв.33, придаваем по 

регулация към УПИ I 145.      

Кадастралният и 

регулационният план са 

одобрени със Заповед № О-

650/13.08.1971 г. уПИ I 145, 

кв.33 по плана на 

с.Пролеша е идентичен на 

част от парцел III 578, кв.36 

по стра и отменен план на 

с.Пролеша, одобрен със 

Заповед № 1236/14.05.1927 

г.

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

9 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

урегулиран поземлен имот 

УПИ I 145, кв.33, 

с.Пролеша, общ.Божурище 

с площ 940 кв.м и основна 

част от 931 кв.м., отреден 

за жилищно строителство

20.5

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X продажба X

Заповед №РД-

347/03.10.2016г. на кмета 

на община Божурище  за 

отписване от актовите книги

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X X

1070

1070/12.09.2016г.за 

поправка на АЧОС № 

452/05.04.2004 г.

1070

Област Софийска, Община 

Божурище, село Храбърско, 

УПИ IV 185.Кадастралният и 

регуационен план на 

с.Храбърско е одобрен със 

Заповед № 2355/22.07.1966 

г.

УПИ IV 185, кв.14, 

с.Храбърско, 

общ.Божурище, с площ 7 

188 кв.м. Училищна 

масивна сграда на 2 

етажа, с 10 класни стаи, 

мазе, салон, склад, и 3 

стаи за други цели - 

младежки клуб, склад и 

работилница, със ЗП 220 

кв.м., Тоалетна със ЗП 21 

кв.м. и сграда - ПОЩА със 

ЗП 55 кв.м.

учил.сграда, салон, склад, 

мл.клуб, работилница, 

склад, ет.2 - 440,00 кв.м. - 

11006,80 лв.; ПОЩА 1 етаж - 

55 кв.м. - 1058,30 лв.; 

ТОАЛЕТНА 1 етаж - 21 кв.м. 

- 404.10 лв.; ЗЕМЯ - 7188 

кв.м. - 13110.90 лева

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X X

1071 1071/17.10.2016 г. 1071

Област Софийска, Община 

Божурище, землище село 

Пролеша, м.ПОЛЕТО, по 

Кадстралната карта за 

землището на с.Пролеша, 

съгласно скица № 15-

500072/13.10.2016 г., 

издадена от Служба по 

Геодезия, Картография и 

Кадастър - Софийска 

Област

Поземлен имот с 

идентификатор 58606.9.6, 

номер по предходен план 

009006, с площ 204963 

кв.м. по Кадстралната 

карта за землището на 

с.Пролеша, м.ПОЛЕТО, с 

начин на трайно ползване 

НИВА

27762.20

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X X X X

Решение № 

08/11.06.1999 г. на 

ПК гр.Божурище по 

чл.17, ал.1 от 

ЗСПЗЗ ( чл.27 от 

ППЗСПЗЗ ) за 

възстановяване на 

правото на 

собственост върху 

земеделски земи, 

съгласно план за 

земеразделяне в 

землището на 

с.Пролеша, ЕКАТТЕ 

58606, Община 

Божурище 

X X



1072 1071/17.10.2016 г. 1072

Област Софийска, Община 

Божурище, землище село 

Пролеша, м.ПОЛЕТО, по 

Кадстралната карта за 

землището на с.Пролеша, 

съгласно скица № 15-

500088/13.10.2016 г., 

издадена от Служба по 

Геодезия, Картография и 

Кадастър - Софийска 

Област

Поземлен имот с 

идентификатор 58606.9.9, 

номер по предходен план 

009009, с площ 204962 

кв.м. по Кадстралната 

карта за землището на 

с.Пролеша, м.ПОЛЕТО, с 

начин на трайно ползване 

НИВА

27762.10

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X X X X

Решение № 

08/11.06.1999 г. на 

ПК гр.Божурище по 

чл.17, ал.1 от 

ЗСПЗЗ ( чл.27 от 

ППЗСПЗЗ ) за 

възстановяване на 

правото на 

собственост върху 

земеделски земи, 

съгласно план за 

земеразделяне в 

землището на 

с.Пролеша, ЕКАТТЕ 

58606, Община 

Божурище 

X X

1073 1073/17.09.2016 г. 1073

Област Софийска, Община 

Божурище, кв.9-ти 

Септември, кв.3;ПРЗ на 

кв.Девети Септември, 

гр.Божурище, одобрен със 

Заповед № АБ-

349/23.11.1987 г. 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

10 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

урегулиран поземлен имот 

УПИ IV 9, кв.3, КВ.9-Ти 

Септември, по плана на 

гр.Божурище, община 

Божурище, с площ 637 

кв.м и основна част от 627 

кв.м., отреден за жилищно 

строителство

113.10

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X продажба X

Заповед №РД-

346/03.10.2016г. на кмета 

на община Божурище  за 

отписване от актовите книги

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X
Асен Живков 

Дойчинов

1074

1074/19.09.2016 г. за 

поправка на АЧОС № 

77/15.07.1999 г.

1057

Област Софийска, община 

Божурище, землище 

с.Гурмазово, м.МАТЕРКА, 

по Кадастралната карта на 

с.Гурмазово, съгласно скица 

№ 15-411460/19.08.2016 г., 

издадена от Служба по 

Геодезия, Картография и 

кадастър -Софисйска 

Област

Поземлен имот с 

идентификатор 

18174.24.95, с номер по 

предходен план 000095, с 

площ 802 кв.м. по 

Кадастралната карта на 

землището на 

с.Гурмазово, м.МАТЕРКА, 

с начин на трайно 

ползване : ЗА 

ВОДОСТОПАНСКО 

ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО 

СЪОРЪЖЕНИЕ; 

ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА А, с 

площ 802 кв.м., ВОДОЕМ 

100 куб.м.

32.80

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост

X X

1075 1075/19.09.2016 г. 1075

Област Софийска, община 

Божурище, землище 

с.Храбърско, м.РАИН БРОД, 

по Кадастралната карта на 

с.Храбърско, съгласно скица 

№ 15-428981/30.08.2016 г., 

издадена от Служба по 

Геодезия, Картография и 

кадастър -Софисйска 

Област

Поземлен имот с 

идентификатор 

77400.88.613, с номер по 

предходен план 088613 с 

площ 11227 кв.м. по 

Кадастралната карта на 

землището на 

с.Храбърско, м.РАИН 

БРОД, с начин на трайно 

ползване : ЗА 

ВОДОСТОПАНСКО 

ХИДРОМЕЛИОРАТИВНО 

СЪОРЪЖЕНИЕ

106.10

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X X



1076 1076/19.09.2016 г. 1076

Област Софийска, Община 

Божурище, село Пролеша, 

кв.13, придаваем по 

регулация към УПИ VII 87, 

кв.13. Кадастралният и 

регулационният план са 

одобрени със Заповед № О-

650/13.08.1971 г.

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

6 кв.м., реална част, 

включен по регулация в 

урегулиран поземлен имот 

УПИ VII 87, кв.13, 

с.Пролеша, общ.Божурище 

с площ 680 кв.м и основна 

част от 674 кв.м., отреден 

за жилищно строителство

13.70

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X продажба X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X X

1077 1077/04.10.2016 г. 1077

област Софийска, община 

Божурище, село Пролеша, 

кв.41 (четиридесет и едно), 

придаваем по регулация 

към УПИ II245, кв.41 

(урегулиран поземлен имот 

римско две, кадастрален 

номер двеста четиридесет и 

пет). Кадастралният и 

регулационният план са 

одобрени със Заповед № O-

650/13.08.1971 г.  

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

6м2 (шест квадратни 

метра), реална част, 

включен по регулация в  

урегулиран поземлен имот 

УПИ II245, кв.41, с. 

Пролеша, общ. Божурище 

с площ по графични данни 

700м2, отреден за 

жилищно строителство.

14.40

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X продажба X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X X

1078 1078/28.10.2016 г. 1078

област Софийска, община 

Божурище, гр.Божурище, 

кв.2, придаваем по 

регулация към УПИ 

VII976,общ., кв.2 

(урегулиран поземлен имот 

римско седем, кадастрален 

номер деветстотин 

седемдесет и шест 

общински).• По ПРЗ на 

гр.Божурище, одобрен със 

Заповед № АБ-

22/26.01.1984 г. ; Решение 

№ 300-4-22/02.04.2002 г.

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

66 м2 (шестдесет и шест 

квадратни метра), реална 

част, включен по 

регулация в  урегулиран 

поземлен имот УПИ 

VII976,общ., кв.2, по плана 

на гр.Божурище, общ. 

Божурище с площ 392 м2, 

отреден за жилищно 

строителство.

785.40

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост

чл.59 от ЗОС

Решение № 

106/22.10.2015 г. на 

ОбСъвет-

гр.Божурище

X X

1079 1079/20.10.2016 г. 1079

област Софийска, община 

Божурище, гр.Божурище, 

кв.39 (тридесет и девет) по 

плана на гр.Божурище, УПИ 

XV озеленяване и магазини 

(урегулиран поземлен имот 

римско петнадесет).- По 

ПРЗ на гр.Божурище със 

Заповеди:

- Заповед № 120/09.02.1989 

г. , изд. от Председател на 

ИК;

- Заповед № 167/06.07.2000 

г., изд. от Кмет на Община 

Божурище

УПИ XV озеленяване и 

магазини (урегулиран 

поземлен имот римско 

петнадесет), кв. 39, 

гр.Божурище, Община 

Божурище, целият с площ 

от 3436 кв.м. ( три хиляди 

четиристотин тридесет и 

шест).

40 888.40 лв. 

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X X X X

Заповед № ДС-

119/14.10.2016 г. на 

Областен 

Управител София 

Област за 

отписване от актови 

книги за държавна 

собственост

X X



1080 1080/20.10.2016 г. 1080

УПИ Vобщ., (урегулиран 

поземлен имот римско пет 

общински), находящ се в 

област Софийска, община 

Божурище, село Делян, кв.1 

(едно).Кадастралният и 

регулационният план са 

одобрени със Заповед № 

АБ-240/30.06.1983 г.  

Урегулиран поземлен имот 

УПИ Vобщ., кв.1, с. Делян, 

общ. Божурище с площ по 

графични данни 527м2

1 201.60 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост

чл.59 от ЗОС

X X

1081 1081/20.10.2016 г. 1081

УПИ XIIобщ., (урегулиран 

поземлен имот римско 

дванадесет общински), 

находящ се в област 

Софийска, община 

Божурище, село Делян, кв.1 

(едно).

Кадастралният и 

регулационният план са 

одобрени със Заповед № 

АБ-240/30.06.1983 г.  

Урегулиран поземлен имот 

УПИ XIIобщ., кв.1, с. 

Делян, общ. Божурище с 

площ по графични данни 

886 м2

2 020.10 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

X X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

X X

1082 1082/16.11.2016 г. 1082

Област Софийска, община 

Божурище, село Пролеша, 

кв.39 (тридесет и девет), 

придаваем по регулация 

към УПИ ХV-396. кв.39 

(урегулиран поземлен 

имотримско петнадесет, 

кадастрален номер триста 

деветдесет и шест) 

Кадастралният и 

регулационният план са 

одобрени със Заповед №О-

650/13.08.1971г. 

Изменението е одобрено 

със Заповед 

№718/23.10.1995г.

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

3 кв.м. (три квадратни 

метра), реална част, 

включен по регулация в 

урегулиран поземлен имот 

УПИ ХV 396, кв.39, 

с.Пролеша, общ.Божурище 

с площ 748 кв.м, отреден 

за жилищно строителство

6.80 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х Х Х Х

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост

чл.59 от ЗОС

Х Х

1083 1083/18.11.2016 г. 1083

област Софийска, община 

Божурище, село Пролеша, 

кв.39 (тридесет и девет), 

придаваем по регулация 

към УПИ XVI396, кв.39 

(урегулиран поземлен имот 

римско шестнадесет, 

кадастрален номер триста 

деветдесет и шест). 

Кадастралният и 

регулационният план са 

одобрени със Заповед № О-

650/13.08.1971 г. 

Изменението е одобрено 

със Заповед 

№718/23.10.1995 г.

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

10м
2
 (десет квадратни 

метра), реална част, 

включен по регулация в  

урегулиран поземлен имот 

УПИ XVI396, кв.39, с. 

Пролеша, общ. Божурище 

с площ 362 м
2
 и основна 

част 234 м
2 

, отреден за 

жилищно строителство

22.80 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х Х Х Х

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х



1084 1084/19.01.2017 г. 1084

област Софийска, община 

Божурище, село Златуша, 

кв.11 (единадесет), 

придаваем по регулация 

към УПИ XIV120,121 , кв.11 

(урегулиран поземлен имот 

римско четиринадесет, 

кадастрален номер сто и 

двадесет, сто двадесет и 

едно). Кадастралният и 

регулационният план са 

одобрени със Заповед № 

АБ-118/07.04.1983 г.

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

15м
2
 (петнадесет 

квадратни метра), реална 

част, включен по 

регулация в  урегулиран 

поземлен имот УПИ 

XIV120,121 , кв.11, с. 

Златуша, общ. Божурище с 

площ 661 м
2
, отреден за 

жилищно строителство

34.20 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х Х Х Х

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1085 1085/22.02.2017 г. 1085

област Софийска, община 

Божурище, село Росоман, 

кв.5 (пет), придаваем по 

регулация към УПИ XIV44, 

кв.5 (урегулиран поземлен 

имот римско четиринадесет, 

кадастрален номер 

четиридесет и 

четири).Кадастралният и 

регулационният план са 

одобрени със Заповед № 

АБ-6/19.01.1988 г.

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

3м
2
 (три квадратни метра), 

реална част, включен по 

регулация в  урегулиран 

поземлен имот УПИ XIV44 , 

кв.5, с. Росоман, общ. 

Божурище с площ 750 м
2
, 

отреден за жилищно 

строителство

6.80 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 3 м
2
 (три м

2
), 

придаваем по регулация 

към УПИ ХІV44, кв.5 по ПР 

на с.Росоман, 

общ.Божурище на 

основание заповед №РД-

111/24.03.2017г и 

договор за продажба от 

30.03.2017г. на Любчо 

Захфрид Стоянов 

собственик на основната 

част на УПИ ХІV44, кв.5, 

с.Росоман

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

3 м2 (три м2), придаваем по 

регулация към УПИ ХІV44, 

кв.5 по ПР на с.Росоман, 

общ.Божурище на 

основание заповед №РД-

120/30.03.2017г. на кмета 

на Община Божурище и 

предаден на Любчо 

Захфрид Стоянов 

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1086 1086/22.02.2017 г. 1086

област Софийска, община 

Божурище, село Хераково, 

махала Кантон, кв.70 

(седемдесет), придаваем по 

регулация към УПИ XI553, 

кв.70 (урегулиран поземлен 

имот римско единадесет, 

кадастрален номер 

петстотин петдесет и три). 

Кадастралният и 

регулационният план са 

одобрени със Заповед № 

36/06.03.1989 г.

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

22м
2
 (двадесет и два 

квадратни метра), реална 

част, включен по 

регулация в  урегулиран 

поземлен имот УПИ XI553 , 

кв.70, с. Хераково, махала 

Кантон, общ. Божурище с 

площ 670 м
2
, отреден за 

жилищно строителство.

50.20 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х Х Х Х

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1087 1087/22.02.2017 г. 1087

област Софийска, община 

Божурище, село Хераково, 

махала Кантон, кв.70 

(седемдесет), придаваем по 

регулация към УПИ X553, 

кв.70 (урегулиран поземлен 

имот римско десет, 

кадастрален номер 

петстотин петдесет и три). 

Кадастралният и 

регулационният план са 

одобрени със Заповед № 

36/06.03.1989 г.

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

24м
2
 (двадесет и четири 

квадратни метра), реална 

част, включен по 

регулация в  урегулиран 

поземлен имот УПИ X553 , 

кв.70, с. Хераково, махала 

Кантон, общ. Божурище с 

площ 580 м
2
, отреден за 

жилищно строителство.

54.70 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х Х Х Х

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х



1088 1088/06.03.2017 г. 1088

област Софийска, община 

Божурище, село Храбърско, 

кв.49 (четиредесет и девет), 

придаваем по регулация 

към УПИ ХІІ431 (урегулиран 

поземлен имот римско 

дванадесет, кадастрален 

номер четиристотин 

тридесет и едно). 

Кадастралният и 

регулационният план на 

с.Храбърско са одобрени 

със Заповед № 2355/1966г. 

Изменението на ПУП ПР е 

одобрено със Заповед 

№136/28.06.1989г.

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

8м
2
 (осем квадратни 

метра), реална част, 

придаваем по регулация, 

към урегулиран поземлен 

имот УПИ ХІІ431 с площ по 

графични данни 395м
2 

и 

основна част за УПИ 

ХІІ431 387м
2
, отреден за 

жилищно строителство

16.70 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 8м
2
 (осем м

2
), 

придаваем по регулация 

към УПИ ХІІ431, кв.49 по 

ПР на с.Храбърско, 

общ.Божурище на 

основание заповед №РД-

112/29.03.2017г и 

договор за продажба от 

29.03.2017г на н-ци на 

Явор Бориславов Жечев, 

съсобственици на 

основната част на УПИ 

ХІІ431

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

8м
2
 (осем м

2
), придаваем по 

регулация към УПИ ХІІ431, 

кв.49 по ПР на с.Храбърско, 

общ.Божурище на 

основание заповед РД-

117/29.03.2017г на кмета на 

Община Божурище и 

предаден на н-ците на Явор 

Бориславов Жечев.

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1089 1089/16.03.2017 г. 1089

област Софийска, община 

Божурище, село Гурмазово, 

кв.7 (седем), придаваем по 

регулация към УПИ 

І53 (урегулиран поземлен 

имот римско едно, 

кадастрален номер 

петдесет и три). 

Кадастралният и 

регулационният план на 

с.Гурмазово са одобрени 

със Заповед № АБ - 

122/21.05.1980г. СОНС

поземлен имот без 

кадактрален номер с площ 

49м
2
 (четиредесет и девет 

квадратни метра), реална 

част, придаваем по 

регулация, към урегулиран 

поземлен имот УПИ І53 с 

площ по графични данни 

1146м
2 

и основна част за 

УПИ І431 1097м
2
, отреден 

за жилищно строителство

200.20 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 49м
2
 (четиредесет 

и девет м
2
), придаваем 

по регулация към УПИ І53, 

кв.7 по ПР на 

с.Гурмазово, 

общ.Божурище на 

основание заповед №РД-

132/03.04.2017г и 

договор за продажба от 

04.04.2017г на Нели 

Богданова Илиева, 

собственик на основната 

част на УПИ І53

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

49м
2
 (четиредесет и девет 

м
2
), придаваем по 

регулация към УПИ І53, кв.7 

по ПР на с.Гурмазово, 

общ.Божурище на 

основание заповед РД-

135/04.04.2017г на кмета на 

Община Божурище и 

предаден на Нели 

Богданова Илиева.

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1090 1090/19.04.2017 г. 1090

област Софийска, община 

Божурище, село Златуша, 

кв.13 (тринадесет), 

придаваем по регулация 

към УПИ І97 (урегулиран 

поземлен имот римско едно, 

кадастрален номер 

деветдесет и седем). 

Кадастралният и 

регулационният план на 

с.Златуша са одобрени със 

Заповед № АБ - 

118/07.04.1983г.

поземлен имот без 

кадактрален номер с площ 

8м
2
 (осем квадратни 

метра), реална част, 

придаваем по регулация, 

към урегулиран поземлен 

имот УПИ І97 с площ по 

графични данни 585м
2 

и 

основна част за УПИ 

І97 577м
2
, отреден за 

жилищно строителство

18.20 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 8м
2
 (осем м

2
), 

придаваем по регулация 

към УПИ І97, кв.13 по ПР 

на с.Златуша, 

общ.Божурище на 

основание заповед №РД-

212/02.06.2017г и 

договор за продажба от 

13.06.2017г. на Георги 

Борисов Георгиев, 

собственик на основната 

част на УПИ І97

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

8м
2
 (осем м

2
), придаваем по 

регулация към УПИ І97, кв.13 

по ПР на с.Златуша, 

общ.Божурище на 

основание заповед РД-

220/15.06.2017г на кмета на 

Община Божурище и 

предаден на Георги 

Борисов Георгиев.

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х



1091 1091/30.05.2017 г. 1091

област Софийска, община 

Божурище, село Гурмазово, 

кв.3 (три), придаваем по 

регулация към УПИ IV43, кв.3 

(урегулиран поземлен имот 

римско четири, кадастрален 

номер четиридесет и три). 

ПРЗ на с.Гурмазово със 

Заповеди № АБ-

122/21.05.1980г., изд. от 

кмет на Община Божурище 

Заповед № 84/02.08.1982 г., 

изд. от началник 

Управление на СГС

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

44м
2
 (четиридесет и 

четири квадратни метра), 

реална част, включен по 

регулация в  урегулиран 

поземлен имот УПИ IV43, 

кв.3, с.Гурмазово, общ. 

Божурище с площ по 

графични данни 784 м
2
, 

отреден за жилищно 

строителство

179.70 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 44м
2
 (четиридесет 

и четири квадратни 

метра), реална част, 

включен по регулация в  

урегулиран поземлен 

имот УПИ IV43, кв.3, 

с.Гурмазово, общ. 

Божурище на основание 

заповед № РД-

214/06.06.2017г. на Кмета 

на Община Божурище и 

Договор за продажба от 

14.06.2017г. на 

Красимира Иванова 

Костадинова и Радослав 

Станимиров Илиев

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

44м
2
 (четиридесет и четири 

квадратни метра), реална 

част, включен по регулация 

в  урегулиран поземлен 

имот УПИ IV43, кв.3, 

с.Гурмазово, общ. 

Божурище на основание 

Заповед РД-

223/15.06.2017г. на Кмета 

на Община Божурище и 

предаден на Красимира 

Иванова Костадинова и 

Радослав Станимиров 

Илиев

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1092 1092/01.06.2017 г. 1092

област Софийска, община 

Божурище, село Пролеша, 

кв.4 (четири), придаваем по 

регулация към УПИ 

ІІІ50 (урегулиран поземлен 

имот римско три, 

кадастрален номер 

петдесет) Кадастралният и 

регулационният план на 

с.Пролеша са одобрени със 

Заповед № О- 65/1971г.

поземлен имот без 

кадактрален номер с площ 

36м
2
 (тридесет и шест 

квадратни метра), реална 

част, придаваем по 

регулация, към урегулиран 

поземлен имот УПИ ІІІ50 с 

площ по графични данни 1 

012м
2 

и основна част за 

УПИ ІІІ50 976м
2
, отреден за 

жилищно строителство

147.10 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 36м
2
 (тридесет и 

шест м
2
), придаваем по 

регулация към УПИ ІІІ50, 

кв.4 по ПР на с. Пролеша, 

общ. Божурище на 

основание заповед №РД-

257/17.07.2017г и 

договор за продажба от 

25.08.2017г. на Виолета 

Николова Маринова и 

Петър Николов Петрунов, 

н-ци на Никола Петрунов 

Колев собственик на 

основната част на УПИ 

ІІІ50

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

36м
2
 (тридесет и шест м

2
), 

придаваем по регулация 

към УПИ ІІІ50, кв.4 по ПР на 

с. Пролешаа, общ. 

Божурище на основание 

заповед РД-293/28.08.2017г 

на кмета на Община 

Божурище и предаден на 

Виолета Николова 

Маринова и Петър Николов 

Петрунов

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1093 1093/01.06.2017 г. 1093

област Софийска, община 

Божурище, село Пролеша, 

кв.4 (четири), придаваем по 

регулация към УПИ 

ІV50 (урегулиран поземлен 

имот римско четири, 

кадастрален номер 

петдесет) Кадастралният и 

регулационният план на 

с.Пролеша са одобрени със 

Заповед № О- 65/1971г.

поземлен имот без 

кадактрален номер с площ 

38м
2
 (тридесет и осем 

квадратни метра), реална 

част, придаваем по 

регулация, към урегулиран 

поземлен имот УПИ ІV50 с 

площ по графични данни 

810м
2 

и основна част за 

УПИ ІV50 772м
2
, отреден за 

жилищно строителство

155.20 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 38м
2
 (тридесет и 

осем м
2
), придаваем по 

регулация към УПИ ІV50, 

кв.4 по ПР на с. Пролеша, 

общ. Божурище на 

основание заповед №РД-

256/17.07.2017г и 

договор за продажба от 

25.08.2017г. на Виолета 

Николова Маринова и 

Петър Николов Петрунов, 

н-ци на Никола Петрунов 

Колев собственик на 

основната част на УПИ ІV 

50

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

38м
2
 (тридесет и осем м

2
), 

придаваем по регулация 

към УПИ ІV50, кв.4 по ПР на 

с. Пролешаа, общ. 

Божурище на основание 

заповед РД-295/28.08.2017г 

на кмета на Община 

Божурище и предаден на 

Виолета Николова 

Маринова и Петър Николов 

Петрунов

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х



1094 1094/02.06.2017 г. 1094

област Софийска, община 

Божурище, село Хераково, 

кв.35
а
 (тридесет и пет, буква 

„а”), придаваем по 

регулация към УПИ 

VІІ113 (урегулиран поземлен 

имот римско седем, 

кадастрален номер сто и 

тринадесет) Кадастралният 

и регулационният план на с. 

Хераково са одобрени със 

Заповед № О- 

352/09.05.1970г.

поземлен имот без 

кадактрален номер с площ 

65м
2
 (шестдесет и пет 

квадратни метра), реална 

част, придаваем по 

регулация, към урегулиран 

поземлен имот УПИ VІІ113 с 

площ по графични данни 

987м
2 

и основна част за 

УПИ VІІ113 922м
2
, отреден 

за жилищно строителство

148.20 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х Х Х Х

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1095 1095/22.06.2017 г. 1095

VII-за жил. строителство, 

(урегулиран поземлен имот 

римско седем за жилищно 

строителство), находящ се в 

област Софийска, община 

Божурище, гр.Божурище, 

кв.34 (тридесет и четири). 

Кадастралният и 

регулационният план са 

одобрени със Заповед № 

АБ-22/26.01.1984 г.  

Изменение на ПУП-ПР, 

одобрено със Заповед № 

ТС-28/13.03.2017 г.

Урегулиран поземлен имот 

УПИ VII-за жил. строителство, 

кв.34, гр.Божурище, общ. 

Божурище с площ по 

графични данни 582м
2

6 925.80 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х Х Х Х

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1096 1096/22.06.2017 г. 1096

VIII-за жил. строителство, 

(урегулиран поземлен имот 

римско осем за жилищно 

строителство), находящ се в 

област Софийска, община 

Божурище, гр.Божурище, 

кв.34 (тридесет и четири). 

Кадастралният и 

регулационният план са 

одобрени със Заповед № 

АБ-22/26.01.1984 г.  

Изменение на ПУП-ПР, 

одобрено със Заповед № 

ТС-28/13.03.2017 г.

Урегулиран поземлен имот 

УПИ VIII-за жил. строителство, 

кв.34, гр.Божурище, общ. 

Божурище с площ по 

графични данни 642м
2

7 639.80 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х Х Х Х

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1097 1097/17.07.2017 г. 1097

област Софийска, община 

Божурище, село Гурмазово, 

кв.23 (двадесет и три), 

придаваем по регулация 

към VIII237, кв.23 (урегулиран 

поземлен имот римско осем, 

кадастрален номер двеста 

тридесет и седем). ПРЗ на 

с.Гурмазово със Заповеди 

№ АБ-122/21.05.1980г., изд. 

от Кмет на Община 

Божурище. Заповед 

№100/23.06.1981г., изд. от 

Кмет на Община Божурище. 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

11м
2
 (единадесет 

квадратни метра), реална 

част, включен по 

регулация в  урегулиран 

поземлен имот УПИ VIII237, 

кв.23, с.Гурмазово, общ. 

Божурище с площ по 

графични данни 677 м
2
 и 

основна част 666 м
2
, 

отреден за жилищно 

строителство

44.90 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 11м
2
 (единадесет 

квадратни метра), 

придаваем по регулация 

към УПИ VІII237, кв.23 по 

ПРЗ на с.Гурмазово, 

общ.Божурище на 

основание заповед №РД-

265/01.08.2017г. и 

Договор за продажба от 

03.08.2017г. на 

съсобственика Владко 

Радков Петров.

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

11м
2
 (единадесет квадратни 

метра), придаваем по 

регулация към УПИ VІII237, 

кв.23 по ПРЗ на 

с.Гурмазово, 

общ.Божурище на 

основание заповед РД-

284/15.08.2017г. на Кмета 

на Община Божурище и 

предаден на Владко Радков 

Петров.

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х



1098 1098/17.07.2017 г. 1098

Област Софийска, община 

Божурище, землище село 

Пролеша, м. „ЛОКВИ”, по 

Кадастралната карта на 

землището на с.Пролеша, 

съгласно скица № 15-51633-

08.02.2017 г., издадена от 

Служба по Геодезия, 

Картография и Кадастър – 

Софийска Област 

Поземлен имот с 

идентификатор 

58606.14.170 (пет, осем 

шест, нула, шест, точка, 

едно, четири, точка, едно, 

седем, нула); номер по 

предходен план 000243, с 

площ  245 кв.м. (двеста 

четиридесет и пет 

квадратни метра) по 

Кадастралната карта на 

землището на с. Пролеша, 

м. „ЛОКВИ”, с начин на 

трайно ползване:За 

селскостопански, горски, 

ведомствен път

62.20 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х Х Х Х

чл.2, ал.1 от Закон 

за общинската 

собственост чл.6, 

ал.1 от Закон за 

общинската 

собственост чл.59 

от Закон за 

общинската 

собственост 

Решение № 131 от 

Протокол № 13 от 

заседание на 

ОбСъвет – 

гр.Божурище, 

проведено на 

17.12.2009 г.

Х Х

1099 1099/11.08.2017 г. 1099

област Софийска, община 

Божурище, село Хераково, 

кв.19 (деветнадесет), 

придаваем по регулация 

към УПИ ІІ198 (урегулиран 

поземлен имот римско две, 

кадастрален номер сто и 

деветдесет и осем) 

Кадастралният и 

регулационният план на с. 

Хераково са одобрени със 

Заповед № О- 

352/09.05.1970г.

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

6м
2
 (шест квадратни 

метра), реална част, 

придаваем по регулация, 

към урегулиран поземлен 

имот УПИ ІІ198 с площ по 

графични данни 988м
2 

и 

основна част за УПИ 

ІІ198 659м
2
, отреден за 

жилищно строителство

13.70 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 6м
2
 (шест м

2
), 

придаваем по регулация 

към УПИ ІІ198, кв.19 по ПР 

на с. Хераково, общ. 

Божурище на основание 

заповед №РД-

294/28.08.2017г и 

договор за продажба от 

08.09.2017г. на н-ци на 

Лозан Кирилов Миланов 

– Светла Лозанова 

Миланова- Христова и 

Андрей Лозанов 

Миланов, собственици на 

основната част на УПИ 

ІІ1987

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

6м
2
 (шест м

2
), придаваем по 

регулация към УПИ ІІ198, 

кв.19 по ПР на с. Хераково, 

общ. Божурище на 

основание заповед РД-

318/13.09.2017г на кмета на 

Община Божурище и 

предаден на н-ци на Лозан 

Кирилов Миланов – Светла 

Лозанова Миланова- 

Христова и Андрей Лозанов 

Миланов

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1100 1100/08.09.2017 г. 1100

област Софийска, община 

Божурище, село Пролеша, 

кв.28 (двадесет и осем), 

придаваем по регулация 

към УПИ III176, кв.28 

(урегулиран поземлен имот 

римско три, кадастрален 

номер сто седемдесет и 

шест). Кадастралният и 

регулационният план са 

одобрени със Заповед № О-

650/13.08.1971 г. 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

24м
2
 (двадесет и четири 

квадратни метра), реална 

част, включен по 

регулация в  урегулиран 

поземлен имот УПИ III176, 

кв.28, с. Пролеша, общ. 

Божурище с площ по 

графични данни 680 м
2
 и 

основна част 656 м
2 

, 

отреден за жилищно 

строителство

98.00 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 24м
2
 двадесети 

четири м
2
), придаваем по 

регулация към УПИ ІІІ175, 

кв.28 по ПР на 

с.Пролеша, 

общ.Божурище на 

основание заповед №РД-

324/18.09.2017г и 

договор за продажба от 

09.09.2017г 

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

24 м
2
 (двадесет и четири 

м
2
), придаваем по 

регулация към УПИ ІІІ175, 

кв.28 по ПР на с.Пролеша, 

общ.Божурище на 

основание заповед РД-

335/20.09.2017г на кмета на 

Община Божурище и 

предаден на Йордана 

Иванова Илиева, Лозинка 

Райчева Аврамова и 

Магдалена Евлогиева 

Борисова

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х



1101 1101/12.10.2017 г. 1101

област Софийска, община 

Божурище, село Пролеша, 

кв.39 (тридесет и девет), 

придаваем по регулация 

към УПИ XI 394, кв.39 

(урегулиран поземлен имот 

римско единадесет, 

кадастрален номер триста 

деветдесет и четири). 

Кадастралният и 

регулационният план са 

одобрени със Заповед № О-

650/13.08.1971 г. 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

86м
2
 (Осемдесет и шест 

квадратни метра), реална 

част, включен по 

регулация в  урегулиран 

поземлен имот УПИ XI 394, 

кв.39, с. Пролеша, общ. 

Божурище с площ по 

графични данни 844 м
2
 и 

основна част 758 м
2 

, 

отреден за жилищно 

строителство

98.00 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 86 кв.м. ( 

осемдесет и шест 

квадратни метра ), 

придаваем по регулация 

към УПИ XІ 394, кв.39 по 

ПР на с.Пролеша, 

общ.Божурище на 

основание заповед №РД-

354/12.10.2017г и 

договор за продажба от 

12.10.2017г.

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

86 м
2
 (осемдесет и шест 

м
2
), придаваем по 

регулация към УПИ XІ 394, 

кв.39 по ПР на с.Пролеша, 

общ.Божурище на 

основание заповед РД-

356/13.10.2017г. на кмета 

на Община Божурище и 

предаден на Станимир 

Ангелов Жарков

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1102 1102/31.10.2017 г. 1102

област Софийска, община 

Божурище, гр.Божурище, 

кв.максим Горки, кв.8 

(тридесет и девет), 

придаваем по регулация 

към УПИ III 84, (урегулиран 

поземлен имот римско три, 

кадастрален номер 

осемдесет и четири). 

Кадастралният и 

регулационният план са 

одобрени със Заповед № 

264/13.12.1988 г. 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

18м
2
 (осемднадесет 

квадратни метра), реална 

част, включен по 

регулация в  урегулиран 

поземлен имот УПИ III 84, 

кв.Максим Горки, кв.8, 

гр.Божурище, общ. 

Божурище с площ по 

графични данни 392 м
2
 и 

основна част 374 м
2 

, 

отреден за жилищно 

строителство

214.20 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х продажба

Продаден поземлен имот 

без кадастрален номер с 

площ 18 кв.м., придаваем 

по регулация към УПИ III 

84, с площ по графични 

данни 392 кв.м. и основна 

част 374 кв.м., отреден за 

жилищно строителство, 

на основание Заповед № 

РД-401/09.11.2017 г. и 

договор за продажба от 

18.12.2017 г. на 

Елисавета Арсова 

Петрова

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

18 кв.м., придаваем по 

регулация към УПИ III 84, 

кв.8, по ПР на кв.Максим 

Горки, кв.8, на основание 

Заповед № РД-

456/20.12.2017 г. на кмета 

на оБщина Божурищеи 

предаден на Елисавета 

Арсова Петрова

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1103 1103/06.12.2017 г. 1103

Област Софийска, Община  

Божурище, землище с. 

Росоман, м.Шавварковица, 

по Кадастралната карта за 

землището на с.Росоман, 

съгласно скица №15-

340906/18.07.2017г., 

издадена от СГКК-Софийска 

област

поземлен имот с 

идентификатор 

63121.70.24; номер по 

предходен план: 070024, с 

площ 15323 кв.м. по 

Кадастралната карта за 

землището на с.Росоман, 

м.Шоварковица; Трайно 

преназначение на 

територията: Замеделска, 

Категория на земята при 

неполивни условия:10; 

Начин на трайно ползване - 

НИВА

1 448.00 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х
Предишен АЧОС 

№56/20.08.1998 г. 
X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1104 1104/29.11.2017 г. 1104

Област Софийска, Община 

Божурище, землище 

с.Гурмазово, м.ПЛАДНИЩЕ, 

по Кадастралната карта на 

с.Гурмазово, съгласно скица 

№ 15-340434/18.07.2017 г., 

издадена от СГКК -

Софисйска Област

поземлен имот с 

идентификатор 

18174.26.44; номер по 

предходен план 026044, с 

площ 101464 м
2
,  по 

Кадастралната карта за 

землището на 

с.Гурмазово, 

м.ПЛАДНИЩЕ, с начин на 

трайно ползване - НИВА; 4 

категория

10 471.10 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х
Предишен АЧОС 

№139/10.11.1999 г. 
X

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

18 кв.м., придаваем по 

регулация към УПИ III 84, 

кв.8, по ПР на кв.Максим 

Горки, кв.8, на основание 

Заповед № РД-

456/20.12.2017 г. на кмета 

на оБщина Божурищеи 

предаден на Елисавета 

Арсова Петрова

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х



1105 1105/29.11.2017 г. 1105

Област Софийска, Община 

Божурище, землище 

с.Гурмазово, м.ПЛАДНИЩЕ, 

по Кадастралната карта на 

с.Гурмазово, съгласно скица 

№ 15-340438/18.07.2017 г., 

издадена от СГКК -

Софисйска Област

поземлен имот с 

идентификатор 

18174.26.45; номер по 

предходен план 026045, с 

площ 35 511 м
2
,  по 

Кадастралната карта за 

землището на 

с.Гурмазово, 

м.ПЛАДНИЩЕ, с начин на 

трайно ползване - НИВА; 4 

категория

3 664.70 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х
Предишен АЧОС 

№140/10.11.1999 г. 
X

Отписан от актовата книга 

за общинска собственост, 

поземлен имот без 

кадастрален номер с площ 

18 кв.м., придаваем по 

регулация към УПИ III 84, 

кв.8, по ПР на кв.Максим 

Горки, кв.8, на основание 

Заповед № РД-

456/20.12.2017 г. на кмета 

на оБщина Божурищеи 

предаден на Елисавета 

Арсова Петрова

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1106 1106/06.12.2017 г. 1106

Област Софийска, Община 

Божурище, землище 

с.Храбърско, м.Лазаров 

Камък, по Кадастралната 

карта на с.Храбърско, 

съгласно скица № 15-

340915/18.07.2017 г., 

издадена от СГКК -

Софисйска Област

поземлен имот с 

идентификатор 

77400.102.1; номер по 

предходен план 102001, с 

площ 233375 м
2
,  по 

Кадастралната карта за 

землището на 

с.Храбърско, м.Лазаров 

Камък, трайно 

ппредназначение на 

територията - земеделска; 

Категория на земята при 

неполивни условия: 7; 

Начин на трайно ползване - 

НИВА

12 252.20 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1107 1107/06.12.2017 г. 1107

Област Софийска, Община 

Божурище, землище 

с.Златуша, м.Адажийница, 

по Кадастралната карта на 

с.Златуша, съгласно скица 

№ 15-340465/18.07.2017 г., 

издадена от СГКК -

Софисйска Област

поземлен имот с 

идентификатор 

31187.14.1; номер по 

предходен план 014001, с 

площ 1113 м
2
,  по 

Кадастралната карта за 

землището на с.Златуша, 

м.Адажийница, Трайно 

предназначение на 

територията - земеделска; 

Категория на зенята при 

неполивни условия: 6 

Назчин на трайно - 

Зеленчукова градина

171.80 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1108 1108/15.12.2017 г. 1108

Област Софийска, Община 

Божурище, с.Храбърско, 

кв.45, придаваеми по 

регулация към УПИ VIII407  - 

Кадастралният и 

регулационният план на 

с.Храбърско са одобрени 

със Заповед  

№2355/22.07.1966г. 

поземлен имот без 

кадастрален номер, с 

площ 14 м
2
, реална част, 

придаваем по регулация 

към урегулиран поземлен 

имот УПИ  VIII407 , с площ 

по графични данни 886 м
2  

и основна част 872 м
2
, 

отреден за жилищно 

строителство

31.90 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х



1109 1109/28.12.2017 г. 1109

УПИ II599-за обществено обслужване  и 

жилищно строителство, кв.37, по 

плана на гр.Божурище , 

Община Божурище, област 

Софийска - Кадастралният и 

регулационният план са 

одобрени със Заповед АБ-

22/26.01.1984 г. на СОНС - 

Изменението на ПУП ПРЗ е 

одобрено със Заповед №ТС-

177/08.12.2017 г. 

 Урегулиран поземлен 

имотУПИ II599-за обществено 

обслужване  и жилищно строителство, 

кв.37, по плана на 

гр.Божурище , Община 

Божурище, с площ 2322 

м
2
, Сграда Битов-

комбинат, със ЗП 378 кв.м.

Сграда Битов-комбинат - 52 211.40 лв.; Земя - 10 031. 00 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х
Предишен АЧОС 

№293/29.06.2001г.
X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1110 1110/15.01.2018 г. 1110

Област Софийска, Община 

Божурище,  с. Росоман, кв. 

8, придаваем по регулация 

към УПИ V50  - Кадастралния 

и реулационният план на 

с.Росоман са одобрени със 

Заповед №АБ--

6/19.01.1988г. 

поземлен имот без 

кадастрален номер, с 

площ 48 м
2
,  реална част, 

придаваем по регулация 

към урегулиран поземлен 

имот УПИ  V50, с площ по 

графични данни 796 м
2  

и 

основна част 748 м
2 

отреден за жилищно 

строителство

109.40 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1111 1111/23.01.2018 г. 1111

Област Софийска, Община 

Божурище, с.Пролеша, 

кв.24, УПИ XI118,  

поземлен имот, без 

кадастрален номер,  с 

площ 18 м
2 

 придаваем по 

регулация , към УПИ  XI118 , 

с площ по графични данни 

574 кв.м. и основна част 

556 кв.м.  

77.40 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1112 1112/25.01.2018 г. 1112

Област Софийска, Община 

Божурище, с.Златуша, кв. 

14, УПИ Xучилище 

Масивна училищна сграда 

със ЗП 110м
2 ,

ползваща се 

в момента за поща, 

находяща се в УПИ 

XУЧИЛИЩЕ, кв.14, с. 

Златуша, Община 

Божурище 

Сграда - 2116,70  лв.; Земя - 4633,00 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

 Решени №202 от 

Протокол №18/2017-

19 от заседание на 

ОбС, проведено на 

30.11.2017г.

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1113 1107/06.12.2017 г. 1107

Област Софийска, Община 

Божурище, землище 

с.Златуша, м.Адажийница, 

по Кадастралната карта на 

с.Златуша, съгласно скица 

№ 15-340465/18.07.2017 г., 

издадена от СГКК -

Софисйска Област

поземлен имот с 

идентификатор 

31187.14.1; номер по 

предходен план 014001, с 

площ 1113 м
2
,  по 

Кадастралната карта за 

землището на с.Златуша, 

м.Адажийница, Трайно 

предназначение на 

територията - земеделска; 

Категория на зенята при 

неполивни условия: 6 

Назчин на трайно - 

Зеленчукова градина

171.80 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1114 1114/25.01.2018 г. 1114

Област Софийска, Община 

Божурище, с.Хераково, 

м.Бобен, кв.39, придаваеми 

по регулация към УПИ XII360 

поземлен имот , без 

кадастрален номер, с лощ  

11 м
2
, реална част, 

придаваеми по регулация 

към УПИ XII360,  с площ 467 

м2   

25.10 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х продажба X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х



1115 1115/25.01.2018 г. 1115

Област Софийска, Община 

Божурище, с.Хераково, 

м.Бобен, кв. 39 

поземлен имот без 

кадастрален номер,  с 

площ 17 м
2
,  реална част, 

придаваем по регулация 

към УПИ XV 772, с площ 

707  м
2  

38.80 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

продажба - Ваня 

Милева и Сашо 

Александров

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1116 1116/25.01.2018 г. 1116

Област Софийска, Община 

Божурище, с.Хераково,, 

м.Бобен, кв.39

поземлен имот без 

кадастрален номер,  с 

площ 21 м2,  реална част, 

придаваем по регулация 

към УПИ XIII 772, с площ 

708  м2  

47.90 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

продажба - Ваня 

Милева и Сашо 

Александров

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1117 1117/26.01.2018 г. 1117

Област Софийска, Община 

Божурище,  с.Пролеша, 

кв.46, придаваем по 

регулация към УПИ XV311 

поземлен имот, жез 

кадастрален номер, с 

площ 27 м
2
, реална част, 

придаваем по регулация 

към УПИ XV311, с площ по 

графични данни 1836 м
2  

и 

основна част 1803 м
2
, 

отреден за жилищно 

строителство    

110.30 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

продажба на 

наследниците на 

Свилен Методиев 

Гигов

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1118 1118/01.02.2018 г. 1118

Област Софийска, Община 

Божурище, гр. Божурище, 

кв. 103, УПИ II 000259, за KOO

УПИ II 000259, за KOO, с 

площ 57103 м
2
, кв.103, 

гр.Божурище, заедно с 

построените в него 8 бр. 

сгради: - 09 сграда - 2 

етажа; - 10 сграда - 3 

етажа и сутерен; - 12 

сграда - 1 етаж; 13 сграда - 

1 етаж; - 15 сграда - 1 

етаж; - 16 сграда - 1 етаж; - 

17 сграда - 1 етаж; - 18 

сграда - 1 етаж 

УПИ II 000259 - 580043,10 

лв., - 09 сграда - 153 889,30 

лв., - 10 сграда - 158 107,10 

лв., - 12 сграда - 77 941,30 

лв., - 13 сграда - 27 238,40 

лв., - 15 сграда - 15 399,20 

лв., -16 сграда - 9356,50 лв., 

- 17 сграда - 15 789,00 лв., - 

18 сграда - 6803,20 лв. 

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

Решение № 

224/14.12.2017 г. на 

ОбСъвет

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1119 1119/08.02.2018 г. 1119

Област Софийска, Община 

Божурище, гр. Божурище, 

кв. 103, УПИ II 000259, за KOO

УПИ II 000259, за KOO, с 

площ 47184 м2, кв.103, 

гр.Божурище, заедно с 

построените в него 7 бр. 

сгради: - 09 сграда - 2 

етажа; - 12 сграда - 1 

етаж;  - 13 сграда - 1 етаж; 

15 сграда - 1 етаж; - 16 

сграда - 1 етаж; - 17 

сграда - 1 етаж; - 18 

сграда - 1 етаж

УПИ II 000259 - 580043,10 лв., - 

09 сграда - 153 889,30 лв., - 

12 сграда - 77 941,30 лв., - 

13 сграда - 27 238,40 лв., - 

15 сграда - 15 399,20 лв., -

16 сграда - 9356,50 лв., - 17 

сграда - 15 789,00 лв., - 18 

сграда - 6803,20 лв. 

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

Решение № 

225/14.12.2017 г. на 

ОбСъвет

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1120 1120/08.02.2018 г. 1120

Област Софийска, Община 

Божурище, гр. Божурище, 

кв. 103, УПИ VIII 000259, за 

KOO

УПИ II 000259, за KOO, с 

площ 9805 м2, кв.103, 

гр.Божурище, заедно с 

построената в имота 

сграда: - 10 сграда - 3 

етажа и сутерен

91 383,40 лв.; 206 154,70 

лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1121 1121/08.02.2018 г. 1121

Област Софийска, Община 

Божурище, гр. Божурище, 

кв.75, УПИ IX

УПИ IX, кв.75, 

гр.Божурище, Община 

Божурище, с площ по 

графични данни 706 м
2

6 805.10 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х



1122 1122/08.02.2018 г. 1122

Област Софийска, Община 

Божурище, с. Пожарево, 

кв.33, УПИ VII общ.

УПИ VII общ., кв.33, с. 

Пожарево, Община 

Божурище, с площ по 

графични данни 540 м
2

1 023.80 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1123 1123/08.02.2018 г. 1123

Област Софийска, Община 

Божурище, с. Пожарево, 

кв.33, УПИ III общ.

УПИ III общ., кв.33, с. 

Пожарево, Община 

Божурище, с площ по 

графични данни 507 м
2  

961.30 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1124 1124/23.02.2018 г. 1124

Област Софийска, Община 

Божурище, с. Пожарево, 

кв.11, УПИ VI114 .

Поземлен имот без 

кадастрален номер, 

реална част, придаваем по 

регулация към УПИ VI114, с 

площ 866 м
2
.

57.00 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х продажба X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1125 1125/12.03.2018 г. 1125

Област Софийска, Община 

Божурище, гр.Божурище, 

кв.35, УПИ II за търговски дейности 

услуги и трафопост

 УПИ II за търговски дейности услуги 

и трафопост, КВ.35, 

гр.Божурище, с площ 276 

м
2

3 120.20 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х Решение №31 / 22.02.2018г. На ОбСъвет X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1126 1126/29.03.2018 г. 1126

Област Софийска, Община 

Божурище, с.Гурмазово, 

кв.10, УПИ XIX123

Поземлен имот без 

кадастрален номер, 

реална част, придаваем по 

регулация към УПИ XIX123, 

с площ 600 м
2

8.20 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

Продажба на Любен 

Игнатов Ефремов и 

Валентина 

Димитрова 

Неделкова

Заповед №РД-

144/17.04.2018г. На 

Кмета, Договор за 

продажба от 23.04.2018г.

Заповед №РД-

187/23.05.2018г.

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1127 1127/29.03.2018 г. 1127

Област Софийска, Община 

Божурище, с.Гурмазово, м. 

''Матерка''

поземлен имот с 

идентификатор 

18174.18.190, номер по 

предходен план: 018190, с 

площ 1476 м
2

142.60 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1128 1128/29.03.2018 г. 1128

Област Софийска, Община 

Божурище, с.Златуша, кв.14, 

УПИ IXфурна

УПИ IX фурна, кв.14, 

с.Златуша, с площ 1423 м
2

2 971.20 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1129 1129/12.06.2018 г. 1129
Област Софийска, Община 

Божурище,  с.Храбърско

Поземлен имот с 

идентификатор 

77400.10.504, с площ 1290 

м
2
, трайно 

ппредназначение на 

територията - земеделска; 

НТП: за селскостопански, 

горски ведомствен път, 

образуван  от имот 010501 

317.00 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

Предадени 

безвъзмездно на 

Агенция пътна 

инфраструктура със 

Заповед №РД-

210/18.06.2018г., от 

АЧОС№1129 до имот 

с АЧОС№1155 от 

12.06.2018г., 

Решение №74 от 

протокол №9/2015 от 

заседание на 

ОбСъвет на 

30.07.2015г.

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х



1130 1130/12.06.2018 г. 1130
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Храбърско

Поземлен имот с 

идентификатор 

77400.10.503, с площ 18 

м
2
, Трайно 

ппредназначение на 

територията - земеделска; 

НТП: за селскостопански, 

горски, ведомствен път, 

образуван от имот 010502

2.40 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

Предадени 

безвъзмездно на 

Агенция пътна 

инфраструктура със 

Заповед №РД-

210/18.06.2018г., от 

АЧОС№1129 до имот 

с АЧОС№1155 от 

12.06.2018г., 

Решение №74 от 

протокол №9/2015 от 

заседание на 

ОбСъвет на 

30.07.2015г.

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1131 1131/12.06.2018 г. 1131
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Храбърско

поземлен имот с 

идентификатор 

77400.11.605;  с площ 19 

м
2
, трайно 

ппредназначение на 

територията - земеделска; 

Начин на трайно ползване: 

за селскостопански, 

горски, ведомствен път, 

образуван от имот 011502

2.60 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

Предадени 

безвъзмездно на 

Агенция пътна 

инфраструктура със 

Заповед №РД-

210/18.06.2018г., от 

АЧОС№1129 до имот 

с АЧОС№1155 от 

12.06.2018г., 

Решение №74 от 

протокол №9/2015 от 

заседание на 

ОбСъвет на 

30.07.2015г.

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1132 1132/12.06.2018 г. 1132
Област Софийска, Община 

Божурище,  с.Храбърско

Поземлен имот с 

идентификатор 

77400.13.502, с площ 464 

м
2
, трайно 

ппредназначение на 

територията - земеделска; 

Начин на трайно ползване - 

за селскостопански, 

горски, ведомствен път, 

образуван от имот 013501

47.40 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

Предадени 

безвъзмездно на 

Агенция пътна 

инфраструктура със 

Заповед №РД-

210/18.06.2018г., от 

АЧОС№1129 до имот 

с АЧОС№1155 от 

12.06.2018г., 

Решение №74 от 

протокол №9/2015 от 

заседание на 

ОбСъвет на 

30.07.2015г.

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1133 1133/12.06.2018 г. 1133
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Храбърско

Поземлен имот с 

идентификатор 

77400.16.606, с площ 33 

м
2
, трайно 

ппредназначение на 

територията - земеделска;  

Начин на трайно ползване - 

за селскостопански, 

горски, ведомствен път, 

образуван от имот 016503

3.40 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

Предадени 

безвъзмездно на 

Агенция пътна 

инфраструктура със 

Заповед №РД-

210/18.06.2018г., от 

АЧОС№1129 до имот 

с АЧОС№1155 от 

12.06.2018г., 

Решение №74 от 

протокол №9/2015 от 

заседание на 

ОбСъвет на 

30.07.2015г.

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х



1134 1134/12.06.2018 г. 1134
Област Софийска, Община 

Божурище,  с.Храбърско

Поземлен имот с 

идентификатор 

77400.16.606, с площ 50 

м
2
, трайно 

ппредназначение на 

територията - земеделска; 

Начин на трайно ползване - 

за селскостопански, 

горски, ведомствен път, 

образуван от имот 016504

12 252.20 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

Предадени 

безвъзмездно на 

Агенция пътна 

инфраструктура със 

Заповед №РД-

210/18.06.2018г., от 

АЧОС№1129 до имот 

с АЧОС№1155 от 

12.06.2018г., 

Решение №74 от 

протокол №9/2015 от 

заседание на 

ОбСъвет на 

30.07.2015г.

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1135 1135/12.06.2018 г. 1135
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Храбърско

Поземлен имот с 

идентификатор 

77400.16.602, с площ 128 

м
2
, трайно 

ппредназначение на 

територията - земеделска;  

Начин на трайно ползване - 

отводнителен канал, 

обрзуван от имот 016601

13.20 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

Предадени 

безвъзмездно на 

Агенция пътна 

инфраструктура със 

Заповед №РД-

210/18.06.2018г., от 

АЧОС№1129 до имот 

с АЧОС№1155 от 

12.06.2018г., 

Решение №74 от 

протокол №9/2015 от 

заседание на 

ОбСъвет на 

30.07.2015г.

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1136 1136/12.02.2018 г. 1136
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Храбърско

Поземлен имот с 

идентификатор 

77400.12.113; трайно 

ппредназначение на 

територията - земеделска; 

Начин на трайно ползване - 

за селскостопански, 

горски, ведомствен път, 

образуван от имот 017501

6.00 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

Предадени 

безвъзмездно на 

Агенция пътна 

инфраструктура със 

Заповед №РД-

210/18.06.2018г., от 

АЧОС№1129 до имот 

с АЧОС№1155 от 

12.06.2018г., 

Решение №74 от 

протокол №9/2015 от 

заседание на 

ОбСъвет на 

30.07.2015г.

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1137 1137/12.06.2018 г. 1137
Област Софийска, Община 

Божурище,  с.Храбърско

Поземлен имот с 

идентификатор 

77400.17.604,  с площ 92 

м
2
, трайно 

ппредназначение на 

територията - земеделска;  

Начин на трайно ползване - 

за селскостопнаски , 

горски, ведомствен път, 

образуван от имот 017502

9.50 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

Предадени 

безвъзмездно на 

Агенция пътна 

инфраструктура със 

Заповед №РД-

210/18.06.2018г., от 

АЧОС№1129 до имот 

с АЧОС№1155 от 

12.06.2018г., 

Решение №74 от 

протокол №9/2015 от 

заседание на 

ОбСъвет на 

30.07.2015г.

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х



1138 1138/12.06.2018 г. 1138
Област Софийска, Община 

Божурище,  с.Храбърско

Поземлен имот с 

идентификатор 

77400.17.609, с площ 231 

м
2
, трайно 

ппредназначение на 

територ; Начин на трайно 

ползване - за 

селскостопански, горски, 

ведомствен път, образуван 

от имот 017502

23.80 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

Предадени 

безвъзмездно на 

Агенция пътна 

инфраструктура със 

Заповед №РД-

210/18.06.2018г., от 

АЧОС№1129 до имот 

с АЧОС№1155 от 

12.06.2018г., 

Решение №74 от 

протокол №9/2015 от 

заседание на 

ОбСъвет на 

30.07.2015г.

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1139 1139/12.06.2018 г. 1139
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Храбърско

Поземлен имот с 

идентификатор 

77400.17.607, с площ 1251 

м
2
, трайно 

ппредназначение на 

територията - земеделска; 

Начин на трайно ползване - 

за селскостопански, 

горски, ведомствен път, 

образуван от имот 017502

236.40 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

Предадени 

безвъзмездно на 

Агенция пътна 

инфраструктура със 

Заповед №РД-

210/18.06.2018г., от 

АЧОС№1129 до имот 

с АЧОС№1155 от 

12.06.2018г., 

Решение №74 от 

протокол №9/2015 от 

заседание на 

ОбСъвет на 

30.07.2015г.

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1140 1140/12.06.2018 г. 1140
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Храбърско

Поземлен имот с 

идентификатор 

77400.17.610, с площ 829 

м
2
, трайно 

ппредназначение на 

територията - земеделска; 

Начин на трайно ползване - 

гори и храсти в 

земеделска земя, 

образуван от имот 017601

156.70 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

Предадени 

безвъзмездно на 

Агенция пътна 

инфраструктура със 

Заповед №РД-

210/18.06.2018г., от 

АЧОС№1129 до имот 

с АЧОС№1155 от 

12.06.2018г., 

Решение №74 от 

протокол №9/2015 от 

заседание на 

ОбСъвет на 

30.07.2015г.

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1141 1141/12.06.2018 г. 1141
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Храбърско

Поземлен имот с 

идентификатор 

77400.18.605;  с площ 

1063 м
2
, трайно 

ппредназначение на 

територията - земеделска; 

Начин на трайно ползване - 

за селскостопански, 

горски, ведомствен път, 

образуван от имот 018501

109.40 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

Предадени 

безвъзмездно на 

Агенция пътна 

инфраструктура със 

Заповед №РД-

210/18.06.2018г., от 

АЧОС№1129 до имот 

с АЧОС№1155 от 

12.06.2018г., 

Решение №74 от 

протокол №9/2015 от 

заседание на 

ОбСъвет на 

30.07.2015г.

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х



1142 1142/12.06.2018 г. 1142
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Храбърско

Поземлен имот с 

идентификатор 

77400.18.609, с площ 8 м
2
, 

трайно ппредназначение 

на територията - 

земеделска; Начин на 

трайно ползване - за 

селскостопански, горски, 

ведомствен път, образуван 

от имот 018501

0.80 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

Предадени 

безвъзмездно на 

Агенция пътна 

инфраструктура със 

Заповед №РД-

210/18.06.2018г., от 

АЧОС№1129 до имот 

с АЧОС№1155 от 

12.06.2018г., 

Решение №74 от 

протокол №9/2015 от 

заседание на 

ОбСъвет на 

30.07.2015г.

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1143 1143/12.06.2018 г. 1143
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Храбърско

Поземлен имот с 

идентификатор 

77400.18.607, с площ 818 

м
2
, трайно 

ппредназначение на 

територията - земеделска; 

Начин на трайно ползване - 

за селскостопански, 

горски, ведомствен път, 

обрзуван от имот 018501

154.60 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

Предадени 

безвъзмездно на 

Агенция пътна 

инфраструктура със 

Заповед №РД-

210/18.06.2018г., от 

АЧОС№1129 до имот 

с АЧОС№1155 от 

12.06.2018г., 

Решение №74 от 

протокол №9/2015 от 

заседание на 

ОбСъвет на 

30.07.2015г.

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1144 1144/12.06.2018 г. 1144
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Храбърско

Поземлен имот с 

идентификатор 

77400.18.614,  с площ 33 

м
2
, трайно 

ппредназначение на 

територията - земеделска;  

Начин на трайно ползване - 

за селскостопански, 

горски, ведомствен път, 

образуван от имот 018502

3.40 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

Предадени 

безвъзмездно на 

Агенция пътна 

инфраструктура със 

Заповед №РД-

210/18.06.2018г., от 

АЧОС№1129 до имот 

с АЧОС№1155 от 

12.06.2018г., 

Решение №74 от 

протокол №9/2015 от 

заседание на 

ОбСъвет на 

30.07.2015г.

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1145 1145/12.06.2018 г. 1145
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Храбърско

Поземлен имот с 

идентификатор 

77400.18.610,  с площ 781 

м
2
, трайно 

ппредназначение на 

територията - земеделска; 

Начин на трайно ползване - 

гори и храсти в 

земеделска земя, 

образуван от имот 018601

147.60 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

Предадени 

безвъзмездно на 

Агенция пътна 

инфраструктура със 

Заповед №РД-

210/18.06.2018г., от 

АЧОС№1129 до имот 

с АЧОС№1155 от 

12.06.2018г., 

Решение №74 от 

протокол №9/2015 от 

заседание на 

ОбСъвет на 

30.07.2015г.

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х



1146 1146/12.06.2018 г. 1146
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Храбърско

Поземлен имот с 

идентификатор 

77400.18.612, с площ 22 м
2 

, трайно ппредназначение 

на територията - 

земеделска; Начин на 

трайно ползване - гори и 

храсти в земеделска земя, 

образуван от имот 018601

4.20 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

Предадени 

безвъзмездно на 

Агенция пътна 

инфраструктура със 

Заповед №РД-

210/18.06.2018г., от 

АЧОС№1129 до имот 

с АЧОС№1155 от 

12.06.2018г., 

Решение №74 от 

протокол №9/2015 от 

заседание на 

ОбСъвет на 

30.07.2015г.

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1147 1147/12.06.2018 г. 1147
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Храбърско

Поземлен имот с 

идентификатор 

77400.18.603, с площ 59 

м
2
, трайно 

ппредназначение на 

територията - земеделска; 

Начин на трайно ползване - 

ливада, образуван от имот 

018602

6.10 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

Предадени 

безвъзмездно на 

Агенция пътна 

инфраструктура със 

Заповед №РД-

210/18.06.2018г., от 

АЧОС№1129 до имот 

с АЧОС№1155 от 

12.06.2018г., 

Решение №74 от 

протокол №9/2015 от 

заседание на 

ОбСъвет на 

30.07.2015г.

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1148 1148/12.06.2018 г. 1148
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Храбърско

Поземлен имот с 

идентификатор 

77400.19.609, с площ 1098 

м
2 

, трайно 

ппредназначение на 

територията - земеделска; 

Начин на трайно ползване -

за селскостопански, 

горски,ведомствен път, 

образуван от имот 019501

207.50 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

Предадени 

безвъзмездно на 

Агенция пътна 

инфраструктура със 

Заповед №РД-

210/18.06.2018г., от 

АЧОС№1129 до имот 

с АЧОС№1155 от 

12.06.2018г., 

Решение №74 от 

протокол №9/2015 от 

заседание на 

ОбСъвет на 

30.07.2015г.

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1149 1149/12.06.2018 г. 1149
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Храбърско

Поземлен имот с 

идентификатор 

77400.19.605, с площ 854 

м
2 

, трайно 

ппредназначение на 

територията - земеделска; 

Начин на трайно ползване - 

гори и храсти в 

земеделска земя, 

образуван от имот 019601

87.90 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

Предадени 

безвъзмездно на 

Агенция пътна 

инфраструктура със 

Заповед №РД-

210/18.06.2018г., от 

АЧОС№1129 до имот 

с АЧОС№1155 от 

12.06.2018г., 

Решение №74 от 

протокол №9/2015 от 

заседание на 

ОбСъвет на 

30.07.2015г.

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х



1150 1150/12.06.2018 г. 1150
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Храбърско

Поземлен имот с 

идентификатор 

77400.19.607, с площ 2 м
2 

, 

трайно ппредназначение 

на територията - 

земеделска; Начин на 

трайно ползване - гори и 

храсти в земеделска земя, 

образуван от имот 019601

0.40 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

Предадени 

безвъзмездно на 

Агенция пътна 

инфраструктура със 

Заповед №РД-

210/18.06.2018г., от 

АЧОС№1129 до имот 

с АЧОС№1155 от 

12.06.2018г., 

Решение №74 от 

протокол №9/2015 от 

заседание на 

ОбСъвет на 

30.07.2015г.

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1151 1151/12.06.2018 г. 1151
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Храбърско

Поземлен имот с 

идентификатор 

77400.21.502, с площ 18 м
2 

, трайно ппредназначение 

на територията - 

земеделска; Начин на 

трайно ползване - за 

селскостопански, горски, 

ведомствен път, образуван 

от имот 021501

1.90 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

Предадени 

безвъзмездно на 

Агенция пътна 

инфраструктура със 

Заповед №РД-

210/18.06.2018г., от 

АЧОС№1129 до имот 

с АЧОС№1155 от 

12.06.2018г., 

Решение №74 от 

протокол №9/2015 от 

заседание на 

ОбСъвет на 

30.07.2015г.

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1152 1152/12.06.2018 г. 1152
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Храбърско

Поземлен имот с 

идентификатор 

77400.22.606, с площ 27 м
2 

, трайно ппредназначение 

на територията - 

земеделска; Начин на 

трайно ползване - за 

селскостопански, горски, 

ведомствен път, образуван 

от имот 022501

5.10 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

Предадени 

безвъзмездно на 

Агенция пътна 

инфраструктура със 

Заповед №РД-

210/18.06.2018г., от 

АЧОС№1129 до имот 

с АЧОС№1155 от 

12.06.2018г., 

Решение №74 от 

протокол №9/2015 от 

заседание на 

ОбСъвет на 

30.07.2015г.

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1153 1153/12.06.2018 г. 1153
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Храбърско

Поземлен имот с 

идентификатор 

77400.22.608, с площ 65 м
2 

, трайно ппредназначение 

на територията - 

земеделска; Начин на 

трайно ползване - 

отводнителен канал , 

образуван от имот 022601

6.70 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

Предадени 

безвъзмездно на 

Агенция пътна 

инфраструктура със 

Заповед №РД-

210/18.06.2018г., от 

АЧОС№1129 до имот 

с АЧОС№1155 от 

12.06.2018г., 

Решение №74 от 

протокол №9/2015 от 

заседание на 

ОбСъвет на 

30.07.2015г.

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х



1154 1154/12.06.2018 г. 1154
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Храбърско

Поземлен имот с 

идентификатор 

77400.22.605, с площ 

126м
2 

, трайно 

ппредназначение на 

територията - земеделска; 

Начин на трайно ползване - 

гори и храсти в 

земеделска земя, 

образуван от имот 022602

23.80 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

Предадени 

безвъзмездно на 

Агенция пътна 

инфраструктура със 

Заповед №РД-

210/18.06.2018г., от 

АЧОС№1129 до имот 

с АЧОС№1155 от 

12.06.2018г., 

Решение №74 от 

протокол №9/2015 от 

заседание на 

ОбСъвет на 

30.07.2015г.

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1155 1155/12.06.2018 г. 1155
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Храбърско

Поземлен имот с 

идентификатор 

77400.22.603, с площ 22 м
2 

, трайно ппредназначение 

на територията - 

земеделска; Начин на 

трайно ползване - гори и 

храсти в земеделска земя, 

образуван от имот 022602

51.50 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х

Предадени 

безвъзмездно на 

Агенция пътна 

инфраструктура със 

Заповед №РД-

210/18.06.2018г., от 

АЧОС№1129 до имот 

с АЧОС№1155 от 

12.06.2018г., 

Решение №74 от 

протокол №9/2015 от 

заседание на 

ОбСъвет на 

30.07.2015г.

X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1156 1156/18.06.2018 г. 1156
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Хераково

Поземлен имот без 

кадастрален номер, с 

площ 30 м
2 

, реална част 

от УПИ III160 , кв.3, 

с.Хераково, Община 

Божурище, обл. Софийска 

68.40 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1157 1157/26.06.2018 г. 1157

Област Софийска, Община 

Божурище, с.Хераково, 

махала Кантон

Част от поземлен имот 

кадастрален номер 470, с 

площ 200 м
2
, идеална част 

от УПИ VII470, целият с 

площ 800 м
2
, отреден за 

жилищно строителство

288.00 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1158 1158/26.06.2018 г. 1158
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Храбърско

Поземлен имот без 

кадастрален номер, с 

площ 5 м
2
, реална част, 

придаваеми по регулация 

към УПИ II4, по ПРЗ на 

с.Храбърско, кв.1, с плош 

по графични данни 390 м
2 

и основна част 379 м
2
, 

отреден за жилищно 

строителство

11.40 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1159 1159/26.06.2018 г. 1159
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Храбърско

Поземлен имот без 

кадастрален номер, с 

площ 6 м
2
, придаваен по 

регулация към УПИ III4, с 

площ по графични данни 

390 м
2
 и основна част 379 

м 
2

13.70 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х



1160 1160/26.06.2018 г. 1150
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Пожарево

Поземлен имот с без 

кадастрален номер, с 

площ 6, реална част, 

придаваеми по регулация 

към УПИ XVI248, S PLO] PO 

GRAFI`NI DANNI 761 м
2 

, 

оснона част 755 м
2
, 

отреден за жилищно 

строителство 

13.70 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1161 1161/27.06.2018 г. 1161
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Пролеша

Поземлен имот с 

идентификатор 

58606.22.267, с площ 484 

м
2 

, трайно 

ппредназначение на 

територията - земеделска; 

Начин на трайно ползване - 

нива; 4 категория при 

неполивни усковия; номер 

по предходен план:022267

71.80 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1162 1162/27.06.2018 г. 1162
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Росоман

Поземлен имот с 

идентификатор 

63121.90.3, с площ 2000 м
2 

, трайно ппредназначение 

на територията - 

земеделска; Начин на 

трайно ползване - нива; 6 

категория при неполивни 

условия; номер по 

предходен план:090003

170.10 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1163 1163/27.06.2018 г. 1163
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Росоман

Поземлен имот с 

идентификатор 

63121.84.13, с площ 2812 

м
2 

, трайно 

ппредназначение на 

територията - земеделска; 

Начин на трайно ползване - 

нива; 8 категория при 

неполивни условия; номер 

по предходен план:084013

103.30 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1164 1164/27.06.2018 г. 1164
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Росоман

Поземлен имот с 

идентификатор 

63121.84.29, с площ 8502 

м
2 

, трайно 

ппредназначение на 

територията - земеделска; 

Начин на трайно ползване - 

нива; 8 категория при 

неполивни условия; номер 

по предходен план: 

084029

312.40 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х



1165 1165/27.06.2018 г. 1165
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Росоман

Поземлен имот с 

идентификатор 

63121.84.2, с площ 4000 м
2 

, трайно ппредназначение 

на територията - 

земеделска; Начин на 

трайно ползване - нива; 8 

категория при неполивни 

условия; номер по 

предходен план: 084002

147.00 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х

1166 1166/10.07.2018 г. 1166
Област Софийска, Община 

Божурище, с.Хераково

Поземлен имот без 

кадастрален номер, с 

площ 7 м
2
, реална част, 

включен по регулация в 

УПИ V187, кв.22, по плана 

на с.Хераково, с площ от 

760 м
2 

12.60 лв.

Имотът се управлява 

от кмета на Община 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от Закона за 

общинската 

собственост

Х X X X

чл.2, ал.1, т.2 Закон 

за общинската 

собственост; чл.59 

от ЗОС

Х Х


