
Главен регистър за публична общинска собственост

№ 

по 

ред

№ и дата на съставяне на акта за  

общинска собственост

Номер на 

преписката (досие)
Местонахождение Вид и описание на имота

Данъчна оценка 

на имота към 

момента на 

утвърждаване на 

акта

Предоставени права 

за управление

Възникнали или 

учредени ограничени 

вещни права върху 

имота на основание 

чл.7, ал.2, изречение 

второ от ЗОС

Наличие на договор за 

концесия

Актове, по силата на които имотът/част от имота е 

престанал да бъде общинска собственост
Забележка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 АПОС№ 1 / 06.11.2008 г. 1

обл.Софийска, общ.Божурище, землище на 

с.Пролеша, местност „ГЛАВАТА” имот 

№000135 по КВС на с.Пролеша

имот №000135 в землището на с.Пролеша с начин на 

трайно ползване - мочурище категория на земята – 

четвърта с площ 20 526 кв.м.
846.70 X X X

чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ; Решение № 08 от 11.06.1999 г.по 

ПК на гр.Божурище, възстановяване в стари реални 

граници

X

2 АПОС№ 2 / 30.04.2009 г.

2

обл.Софийска, общ.Божурище, землище на 

с.Гурмазово, имот №000191, по КВС на 

с.Гурмазово

имот №000191 в землището на с.Гурмазово с площ 

1 953м
2;
 начин на трайно ползване – водостопанско 

съоръжение; санитарно охранителна зона І пояс

3 265.40 X X X

§7, т.1 от ПЗР на ЗМЗМА, чл.48, ал.4 от ППЗСПЗЗ; 

Писмо № 193 / 18.04.95 г.на ЛС на ТКЗС Божурище, 

Писмо № 40 / 24.04.97 г на ССДИСП - Божурище; 

Заповед БД Дун.р-н № СОЗ - 218 / 02.04.2009 г.; 

Заповед № РД - 60/22.01.2009 г. на МОСВ; чл.11 от 

Наредба № 3/16.10.2000 г.

АОС № 30 / 28.09.1997 г. и Акт 

№ 466 / 24.04.1995 г.

3 АПОС№ 3 / 07.07.2009 г.

3

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 0,213дка, начин на трайно 

ползване – храсти, категория на земята при 

неполивни условия - ІV

20.60 X X X чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ

С Решение № 68 от Протокол 

№ 7 от Заседание на ОбСъвет - 

гр.божурище, проведено на 

18.06.2009 г. е преобразуван от 

имот публична общинска 

собственост и е съставен нов 

акт АОС № 685 от 27.07.2009 г.

4 АПОС№ 4 / 11.08.2009 г.

4

обл.Софийска, общ.Божурище, землище на 

с.Хераково, имот №000098, по КВС на 

с.Хераково

имот №000098 в землището на с.Хераково с площ 

1 599м
2;

 начин на трайно ползване – 

водостопанско съоръжение 206.50 X X X § 7, ал.1, т.1 от ПЗР на ЗМСМА X

5 АПОС№ 5 / 11.12.2009 г.

5

обл.Софийска, общ.Божурище, землище на 

с.Пролеша, имот №000010 по КВС на с.Пролеша
имот №000010 в землището на с.Пролеша с площ 

0,831дка начин на трайно ползване – водостопанско 

съоръжение 539.50 X X X §7, ал.1, т.1 от ПЗР на ЗМСМА X

6 АПОС№ 6 / 11.12.2009 г.

6

обл.Софийска, общ.Божурище, землище на 

с.Пролеша, имот №000008 по КВС на 

с.Пролеша

имот №000008 в землището на с.Пролеша с площ 

0,874дка, начин на трайно ползване – водостопанско 

съоръжение

634.70 X X X
§7, ал.1, т.1 от ПЗР на ЗМСМА; КВС на с.Пролеша с 

ЕКАТТ 58606
X

7 АПОС№ 7 / 21.06.2010 г. 7 обл.Софийска, общ.Божурище, землище на 

с.Пролеша ЕКАТТЕ 58606, имот №000009 

по КВС на с.Пролеша

имот №000009 в землището на с.Пролеша с площ 

0,071дка с начин на трайно ползване – 

водостопанско съоръжение

82.00 X X X
§7, ал.1, т.1 от ПЗР на ЗМСМА; КВС на с.Пролеша с 

ЕКАТТЕ 58606
X

8 АПОС№ 8 / 21.06.2010 г. 8 обл.Софийска, общ.Божурище, с.Храбърско 

ЕКАТТЕ 77400, м.”Лозище”, имот №081600 

по КВС на с.Храбърско

имот №081600, м.”Лозище” по КВС на с.Храбърско с 

площ 7,482дка  с начин на трайно ползване – спортен 

терен

9 876.20 X X X
§7, ал.1, т.1 от ПЗР на ЗМСМА; КВС на с.Пролеша с 

ЕКАТТЕ 77400
X

9 АПОС№ 9 / 21.06.2010 г. 9 обл.Софийска, общ.Божурище, с.Храбърско 

ЕКАТТЕ 77400, м.”Лозище”, имот №081601 

по КВС на с.Храбърско
имот №081601, м.”Лозище” по КВС на с.Храбърско с площ 

2,478дка  с начин на трайно ползване – спортен терен

3 271.00 X X X
§7, ал.1, т.1 от ПЗР на ЗМСМА; КВС на с.Пролеша с 

ЕКАТТЕ 77400
X

Приложение № 7към чл.2, т.7 и чл.25



10 АПОС№ 10 / 09.10.2011 г. 10

Област Софийска, община Божурище, село 

Хераково ЕКАТТЕ 77246, местност 

”Дакиница” имот №152001 по КВС на село 

Хераково

имот №152001, местност ”Дакиница” по КВС на село 

Хераково с площ 10,591дка  с начин на трайно 

ползване – сметище

89.00 X X X

КВС на с.Хераково, Община Божурище с ЕКАТТЕ 

77246, Заповед № 36/05.03.2010 г. на ОД "Земеделие" - 

Софийска Област, на основание чл.45 в, ал.7 от 

ППЗСПЗЗ

X

11 АПОС№ 11 / 22.12.2011 г. 11
обл Софийска, общ Божурище, гр. 

Божурище, п-л./УПИ/ ХІІ детска градина , 

квартал 43, отреден за детска градина, 

Дворищната регулация е одобрена със 

Заповед №АБ-22/1984г

УПИ/ ХІІ детска градина  с площ 5 090м
2
 заедно с 

построените върху него 2(два) броя сгради, както 

следва:2МО – двуетажна детска градина с РЗП 

1210.55 м2, 2 етажа, масивна конструкция, година на 

въвеждане в експлоатация 2010г.; МЖ-едноетажна 

сграда с ЗП 297м2, полумасивна сграда, строена 

1976г.

394 711.70

ОДЗ ( Обединено 

Детско Заведение ) 

"БУРАТИНО"

X X
чл.2, ал.1 т.5 от Закона за общинската собственост; 

чл.10, ал.4 от Закона за Народната просвета

АОС № 221 / 06.02.2001 г. и 

АДС № 144/13.05.1975 г.

12 АПОС№ 12 / 22.12.2011 г. 12

обл Софийска, общ Божурище, гр. 

Божурище; п-л./УПИ/ ІХ детско заведение , 

квартал 10 , отреден за детско заведение; 

Дворищната регулация е одобрена със 

Заповед №АБ-22/1984г.

УПИ ІХ детско заведение  с площ 5 105м
2
) заедно с 

построените върху него 2 броя сгради, както 

следва:2МСжб – двуетажна масивна училищна сграда 

с РЗП 880м2, 2 етажа, масивна конструкция, година на 

строителство 1985г.; МО-едноетажна обществена 

сграда - физкултурен салон със склад  ЗП 321.80м2, 

масивна сграда, въведена в експлоатация 2009г.

317 364.20

СОУ (Средно 

общообразователно 

училище ) "Летец 

Христо Топракчиев"

X X
чл.2, ал.1 т.5 от Закона за общинската собственост; 

чл.10, ал.4 от Закона за Народната просвета
АОС № 73 / 25.06.1999 г.

13 АПОС№ 13 / 09.03.2012 г. 13

област Софийска, община Божурище,

землище село Гурмазово, ЕКАТТЕ 18174,

ПИ № 000259 (нула, нула, нула, две, пет,

девет); съгласно скица

№Ф03353/27.02.2012г. изработена от ЕТ

”Геосистемс – Татяна Ламбева” и заверена

към 28.02.2012г. от Общинска служба по

Земеделие-Божурище

поземлен имот номер 000259, с площ 79,859дка,

заедно с построените върху него 18 сгради, както

следва:01- сграда със ЗП 343м2, 1 етаж, полумасивна

конструкция, година на построяване 1972г.; 02- сграда

със ЗП 16м2, 1 етаж, полумасивна конструкция,

година на построяване 1955г.; 03- сграда със ЗП 5м2 ,

1 етаж полумасивна конструкция, година на

построяване 1953г.; 04- сграда със ЗП 61м2, 1 етаж,

масивна конструкция, година на построяване 1953г.;

05- сграда със ЗП 253м2 , 1 етаж, масивна

конструкция, година на построяване 1973г – 1979г.; 06- 

сграда със ЗП 198м2, 1 етаж, масивна конструкция,

година на построяване 1986г.; 07- сграда със ЗП 79м2,

1 етаж, масивна конструкция, година на построяване

1974г.; 08- сграда със ЗП 198м2 и РЗП 396м2, 2 етажа,

масивна конструкция, година на построяване 1932г.;

09- сграда със ЗП 735м2 и РЗП 1500м2, 2, година на

построяване 1938г.; 10- сграда със ЗП 471м2 и РЗП

1880м2, 3 етажа и сутерен, масивна конструкция,

година на построяване 1987г.; 11- сграда със ЗП 3м2,

1 етаж, полумасивна конструкция, година на

построяване 1959г.; 12- сграда със ЗП 727м2, 1 етаж,

масивна конструкция, година на построяване 1988г.;

13- сграда със ЗП 215м2, 1 етаж, масивна

конструкция, година на построяване 1974г.; 14-сграда

със ЗП 78м2, 1етаж, полумасивна конструкция, година

на построяване 1974г.; 15- сграда със ЗП 158м2, 1

етаж, масивна конструкция, година на построяване

1974г.; 16- сграда със ЗП 96м2, 1 етаж, масивна

конструкция, година на построяване 1974г.; 17- сграда

със ЗП 162м2, 1 етаж, масивна конструкция, година на

построяване 1972г.; 18- сграда със ЗП 64м2, 1 етаж,

масивна конструкция, година на построяване 1987г.

224 229.20
Кмет на Община 

Божурище
X X

чл.2, ал.1, т.7 от Закона за Общинската собственост; 

Договор № РДС - 37/13.12.2011 г. за безвъзмездно 

прехвърляне прав

На основание Заповед РД- 

267/24.07.02012г на Кмета на 

Община Божурище да се 

отпишат от актовите книги за 

публична общинска 

собственост следните сгради, 

които са бракувани и 

премахнати:01- сграда със ЗП 

343м2, 1 етаж, полумасивна 

конструкция, година на 

построяване 1972г.; 02- сграда 

със ЗП 16м2, 1 етаж, 

полумасивна конструкция, 

година на построяване 1955г.; 

03- сграда със ЗП 5м2, 1 етаж, 

полумасивна конструкция, 

година на построяване 1953г.; 

04- сграда със ЗП 61м2, 1 етаж, 

масивна конструкция, година 

на построяване 1953г.; 06- 

сграда със ЗП 198м2, 1етаж, 

масивна конструкция, година 

на построяване 1986г.; 11- 

сграда със ЗП 3м2, 1 етаж, 

полумасивна конструкция, 

година на построяване 1959г.; 

14-сграда със ЗП 78м2, 1етаж, 

полумасивна конструкция, 

година на построяване 1974г.; 

АПОС№24 / 26.07.2012г.; 

АПОС№25 / 26.07.2012г.; Акт 

за частна Държавна 

собственост № 4384/20.07.2011 

г. вписан в СВ при Агенция по 

вписванията  - Сливница, 

14 АПОС№ 14 / 04.04.2012 г. 14
обл Софийска, общ Божурище, землище 

село Пролеша, ЕКАТТЕ 58606, м.Песоко по 

КВС, съгласно скица №Ф0377/19.03.2012г 

изработена от ЕТ ”Геосистемс–Татяна 

Ламбева” и заверена към 21.03.12г от ОСЗ-

Божурище

поземлен имот номер 040249, с площ 0,120дка по КВС 

за землището на с.Пролеша, м.Песоко с начин на 

трайно ползване електропровод

12.38 X X X чл.59, ал.2 Закон за Общинската собственост X



15 АПОС№ 15 / 10.04.2012 г. 15 обл Софийска, общ Божурище, землище 

село Храбърско, ЕКАТТЕ 77400, м.Калов 

дол по квс, съгласно скица 

№К04556/05.04.2012г изработена и 

заверена от ОСЗ - Божурище

имот номер 129603 с площ 2,178дка по КВС за 

землището на с.Храбърско, м.Калов дол с начин на 

трайно ползване пасище, мера, VІ категория при 

неполивни условия

62.73 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 от ППЗСПЗЗ

X

16 АПОС№ 16 / 10.04.2012 г. 16 обл Софийска, общ Божурище, землище 

село Храбърско, ЕКАТТЕ 77400, м.Калов 

дол по КВС, съгласно скица № К 

04555/05.04.2012г. изработена и заверена 

от ОСЗ - Божурище

имот номер 129005 с площ 11,465дка по КВС на 

с.Храбърско, м.Калов дол с начин на трайно ползване 

пасище, мера, VІ категория при неполивни условия

293.50 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 от ППЗСПЗЗ

X

17 АПОС№ 17 / 10.04.2012 г. 17
обл Софийска, обща Божурище, землище 

село Храбърско, ЕКАТТЕ 77400 по КВС, 

съгласно скица № К 04554/05.04.2012г 

изработена и заверена от ОСЗ- Божурище

имот номер 129602 с площ 21,137дка по КВС за 

землището на с.Храбърско, с начин на трайно 

ползване дере

439.65 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 от ППЗСПЗЗ

X

18 АПОС№ 18 / 10.04.2012 г. 18

обл Софийска, общ Божурище, землище 

село Храбърско, ЕКАТТЕ 77400 м.Войково 

чело по КВС, съгласно скица № К 4554/ 

05.04.2012г изработена и заверена от ОСЗ -

- Божурище

имот номер 073604 с площ 30,026дка по КВС за 

землището на с.Храбърско, м.Войково чело, с начин 

на трайно ползване пасище, мера, Х категория при 

неполивни условия; имот № 073501 - полски път  - на 

Община Божурище; имот №073601 - храсти - на 

Община Божурище; имот Н 073504- полски път - на 

Община Божурище; имот № 73046 - нива - на 

Любомир Велинов Войнов; имот № 73011 - нива - на 

Евдокия Филипова Алексиева; имот № 73012 - нива - 

на насл.на Джурджа Христова Тодорова и др.; имот № 

073501 - полски път - на Община Божурище; имот № 

073501 - нива - на "Г.ПХ.А.ФОТИУС - БЪЛГАРИЯ " 

ЕООД

103.59 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 от ППЗСПЗЗ

X

19 АПОС№ 19 / 10.04.2012 г. 19 обл Софийска, обща Божурище, землище 

село Пролеша, ЕКАТТЕ 58606 м. Кънини 

гащи по КВС, съгласно скица № К 03079/ 

05.04.2012г изработена и заверена от ОСЗ - 

Божурище

имот номер 000210 с площ 22,305дка по КВС за землището 

на с.Пролеша, м.Кънини гащи, с начин на трайно ползване 

пасище, мера, V категория при неполивни условия

652.42 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 от ППЗСПЗЗ

X

20 АПОС№ 20 / 15.05.2012 г. 20
обл Софийска, общ Божурище, гр.

Божурище, кв.18, урегулиран поземлен

имот УПИ І за парк ; Кадастралния и

регулационния план на гр.Божурище е

одобрен със Заповед №АБ-22/1984г.; ЧИ на

ПУП одобрено със Заповед №

66/31.03.1999г.; ЧИ на ПУП одобрено с

Решение № 20/07.06.2002г.; ЧИ на ПУП

одобрено с Решение № 17/17.02.2011г.

незастроен урегулиран поземлен имот УПИ І с площ 

19 208м
2
, отреден за парк

223 775.10
Кмет на Община 

Божурище
X X

чл.2, ал.1, т.2 от закон за Общинска собственост; чл.59, 

ал.2 от ЗОС; решение № 17 от Протокол № 3 / 

17.02.2011 г. на ОбСъвет  - гр.Божурище

Акт за частна общинска 

собственост № 782 / 24.02.2011 

г. вписан в СВ при Агенция по 

вписванията - Сливница, 

вх.рег.№ 161 / 24.02.11 г., акт 

№ 112, том. 1, дело 112/2011 г., 

им.п. 6650; Акт за частна 

общинска собственост № 55/ 

20.08.1998 г.



21 АПОС№ 21 / 16.05.2012 г. 21
обл Софийска, общ Божурище, землище 

село Хераково, ЕКАТТЕ 77246 м.Балин дел 

по КВС, съгласно скица № К 04304/ 

04.04.2012г изработена служебно 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 пасище, мера, ІV категория при 

неполивни условия

91.10 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 и чл.25, ал.1 от ППЗСПЗЗ
Решение №133 от протокол 

№10/2012-15 от заседание на 

ОбСъвет – гр.Божурище, 

проведено на 24.07.2012г

22 АПОС№ 22 / 14.06.2012 г. 22
обл Софийска, обща Божурище, село

Хераково, кв.24, Футболно игрище

(имот№19 и част от имот №373 и №374)

попадащ в „Спортен Терен”; Дворищната

регулация е утвърдена със Заповед № О-

352 от 09.05.1970г.

Футболно игрище с площ 8 120м
2

:·        6 734м2 имот

№19 ; ·        570м2 от имот №373 ; ·        816м2 от

имот №374 ; попадащо в „Спортен терен”, кв.24 по

плана за регулация на с.Хераково и сграда със ЗП

40м2- съблекалня

16 424.60 X X X X X

23 АПОС№ 23 / 02.07.2012 г. 23
област Софийска, община Божурище, 

землище село Храбърско, ЕКАТТЕ 77400 

м.Лозище по КВС, съгласно скица 

№К04586/27.06.2012г изработена и 

заверена от ОСЗ – Божурище

имот номер 077603 с площ 0,400дкА по КВС за 

землището на с.Храбърско, м.Лозище, с начин на 

трайно ползване водостопанско съоръжение

25.92 X X X X X

24
АПОС№ 24/ 26.07.2012 г.; СТАР 

АПОС № 13 / 09.03.2012г.
24

област Софийска, община Божурище, град

Божурище, кв.103, УПИ І000259 отреден за

парк ; ПУП ПРЗ одобрено със Заповед №

ТС - 62/ 06.07.2012г.

Урегулиран поземлен имот УПИ І 000259 с площ 

16 900м
2
, отреден за парк

192 462.30
Кмет Община 

Божурище
X X

чл.2, ал.1, т.7 от  Закон за общинска 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 и Решение № 45 от Протокол № 4 / 

2011-15 от Заседание на ОбСъвет - гр.Божурище, 

проведено на 26.01.2012 г.

Акт за Публична Общинска 

собственост № 13 / 09.03.2012 

г., вписан в СВ при Агенция по 

вписванията - Сливница; 

вх.рег.№ 233/09.03.12 г., акт № 

166, том 1, дело № 171 / 2012 

г., им.п. 7280-7298; Акт за 

частна Държавна собственост 

№ 4384/20.07.2011 г. вписан в 

СВ при Агенция по вписванията  

- Сливница, вх.рег.№ 874 / 

22.07.11 г., акт.№ 62, том 4, 

дело 670/2011, им.п.7280-7298; 

Акт за частна държавна 

собственост № 4356/30.05.2011 

г.вписан в Св при Агенция по 

вписванията - Сливница, 

вх.рег.№ 612/01.06.11 г., акт № 

62, том 3, дело 468/2011 г., 

им.п.7280-7298; Акт за 

публична държавна 

собственост № 0969/06.12.2006 

г., вписан в СВ при Агенция по 

вписванията - Сливница, 

вх.рег.№ 23/18.01.07 г., акт. № 

8, том 1, дело № 10/2007 г. 



25
АПОС№ 25 / 26.07.2012 г.; СТАР 

АПОС № 13 / 09.03.2012г.
25

област Софийска, община Божурище, град

Божурище, кв.103, УПИ ІІ000259 отреден за

КОО ; ПУП ПРЗ одобрено със Заповед №

ТС - 62/ 06.07.2012г.; 

УПИ ІІ000259 с площ 62 958м
2
, отреден за

КОО(комплексно обществено обслужване) заедно с

построените върху него 11 сгради, както следва:·  05-

сграда със ЗП 253м2, 1 етаж, масивна конструкция,

година на построяване 1973г – 1979г.; ·  07- сграда

със ЗП 79м2, 1 етаж, масивна конструкция, година на

построяване 1974г.; ·  08- сграда със ЗП 198м2 и РЗП

396м2, 2 етажа, масивна конструкция, година на

построяване 1932г.; ·  09- сграда със ЗП 735м2 и РЗП

1500м2 2(етажа, година на построяване 1938г.; ·  10-

сграда със ЗП 471м2 и РЗП 1880м2 3 и сутерен,

масивна конструкция, година на построяване 1987г.; ·  

12- сграда със ЗП 727м2, 1 етаж, масивна

конструкция, година на построяване 1988г.; ·  13-

сграда със ЗП 215м2 , 1 етаж, масивна конструкция,

година на построяване 1974г.; ·  15- сграда със ЗП

158м2, 1 етаж, масивна конструкция, година на

построяване 1974г.; ·  16- сграда със ЗП 96м2, 1 етаж,

масивна конструкция, година на построяване 1974г.; ·  

17- сграда със ЗП 162м2, 1етаж, масивна конструкция,

година на построяване 1972г.; ·  18- сграда със ЗП

64м2, 1етаж, масивна конструкция, година на

построяване 1987г.

1 354 796.30
Кмет на Обшина 

Божурище
X X

чл.2, ал.1, т.7 от  Закон за общинска 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 и Решение № 45 от Протокол № 4 / 

2011-15 от Заседание на ОбСъвет - гр.Божурище, 

проведено на 26.01.2012 г.

Акт за Публична Общинска 

собственост № 13 / 09.03.2012 

г., вписан в СВ при Агенция по 

вписванията - Сливница; 

вх.рег.№ 233/09.03.12 г., акт № 

166, том 1, дело № 171 / 2012 

г., им.п. 7280-7298; Акт за 

частна Държавна собственост 

№ 4384/20.07.2011 г. вписан в 

СВ при Агенция по вписванията  

- Сливница, вх.рег.№ 874 / 

22.07.11 г., акт.№ 62, том 4, 

дело 670/2011, им.п.7280-7298; 

Акт за частна държавна 

собственост № 4356/30.05.2011 

г.вписан в Св при Агенция по 

вписванията - Сливница, 

вх.рег.№ 612/01.06.11 г., акт № 

62, том 3, дело 468/2011 г., 

им.п.7280-7298; Акт за 

публична държавна 

собственост № 0969/06.12.2006 

г., вписан в СВ при Агенция по 

вписванията - Сливница, 

вх.рег.№ 23/18.01.07 г., акт. № 

8, том 1, дело № 10/2007 г. 

26 АПОС№ 26 / 28.09.2012 г. 26

област Софийска, община 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 X X X

чл.6, ал.2, чл.60от Закона за общинската собственост и 

Решение №76 от Протокол № 8 от Заседание на 

ОбСъвет - гр.Божурище, проведено на 21.07.2011 г.

Предишен АЧОС № 885

/17.08.2012г.; Акт за публична

общинска собственост

№47/03.04.1998г.



27 АПОС№ 27 / 21.01.2013 г. 27

област Софийска, община Божурище, село

Пожарево, квартал 14; Едноетажна

масивна сграда със сутерен „Сграда за

административна дейност, читалище,

младежки клуб, клуб на пенсионера, поща,

лекарски кабинет и магазин” в общински

имот ПИ №172 от кв.14 по ПР на

с.Пожарево, собственост на Община

Божурище съгласно Договор за Покупко-

Продажба от 28.02.2012 г. вписан в служба

по вписване - Сливница, акт.№ 12, том 1,

дела № 129 / 2012 г.

Масивна сграда със ЗП 216,80м
2

и РЗП 433,60м
2

на 1

етаж и сутерен, състояща се от : Етаж : ·        

помещение №1 с площ 30,30м2 – административна

дейност; ·        помещение №2 с площ 10,80м2 –

лекарски кабинет; ·        помещение №3 с площ

15,80м2 – поща; ·        помещение №4 с площ 30,40м2

– клуб на пенсионера ; ·        помещение №5 с площ

42,50м2 – читалище; ·        помещение №6 с площ

24,50м2 – читалище; ·        помещение №7 с площ

1,70м2 – санитарен възел; ·        помещение №8 с

площ 16,40м2 – сервизно помещение; ·        

помещение №9 с площ 4,70м2 – коридор; СУТЕРЕН:

·        помещение №10с площ 43,00м2 – магазин

(смесен тип); ·        помещение №11 с площ 25,50м2 –

фоайе с пещ; ·        помещение №12 с площ 6,70м2 –

коридор; ·        помещение №13 с площ 16,00м2 –

склад; ·        помещение №14 с площ 56,40м2 –

младежки клуб; ·        помещение №15 с площ 2,50м2

– санитарен възел; ·        помещение №16 с площ

10,00м2 – склад магазин

7 307.20

Кмет на Обшина 

Божурище на 

основание чл.12, ал.5 

от ЗОС

X X

чл.3, ал.2, т.3, чл.56 от Закона за общинската 

собственост и Решение № 185 от Протокол № 17 от 

заседание на ОбСъвет - гр.Божурище, проведено на 

28.12.2012 г.

X

28 АПОС№ 28 / 20.03.2013 г. 28

обл.Софийска, общ.Божурище, землище 

село Гурмазово,ЕКАТТЕ 18174, местност 

Сурище по Картата на възстановената 

собственост, възстановен по реални 

граници, съгласно скица 

№К03602/20.02.2013г изработена и 

заверена от Общинска служба по 

Земеделие - Божурище.

имот № 001245, с площ 1.884 дка по КВС за 

землището на с.Гурмазово, м.Сурище, с начин на 

трайно ползване пасище, мера, девета категория при 

неполивни условия

10.60

На основание  чл.12, 

ал.5 имота се 

управлява от Кмета на 

Обшина Божурище

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 и чл.25, ал.1 от ППЗСПЗЗ

На основание Заповед №РД-

317/30.07.2013г. на Кмета на 

Община Божурище отписани 

1.106 дка от имот №0012145 с 

площ 1.884 дка по Картата на 

възстановената собственост за 

землището на с.Гурмазово, 

м.Сурище, от които е 

образуван имот№001265 с 

площ 1.438 дка и начин на 

трайно ползване пасище, мера, 

девета категория при поливни 

условия, възстановен в реални 

граници и предаден чрез 

Общинска служба Земеделие - 

гр.Божурище по решение № 51 

от протокол № 5/2013-15 от 

заседание на ОбСъвет-

гр.Божурище проведено на 

27.06.2013г., в собственост на 

наследниците на Васил Киров 

Миленков 



29 АПОС№ 29 / 20.03.2013 г. 29

обл.Софийска, общ.Божурище, землище 

село Гурмазово,ЕКАТТЕ 18174, местност 

Сурище по Картата на възстановената 

собственост, възстановен по реални 

граници, съгласно скица 

№К03603/20.02.2013г изработена и 

заверена от Общинска служба по 

Земеделие - Божурище

имот номер 001244, с площ 1.979 дка по Картата на 

възстановената собственост за землището на 

с.Гурмазово, м.Сурише, с начин на трайно ползване 

пасище, мера, девета категория при неполивни 

условия

11.10

На основание  чл.12, 

ал.5 имота се 

управлява от Кмета на 

Обшина Божурище

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 и чл.25, ал.1 от ППЗСПЗЗ

На основание Заповед №РД-

317/30.07.2013г. на Кмета на 

Община Божурище отписани 

0.332 дка от имот №001244 с 

площ 1.979 дка по Картата на 

възстановената собственост за 

землището на с.Гурмазово, 

м.Сурище, от които е 

образуван имот№001265 с 

площ 1,438 дка и начин на 

трайно ползване пасище, мера, 

девета категория при поливни 

условия, възстановен в реални 

граници и предаден чрез 

Общинска служба Земеделие - 

гр.Божурище по Решение № 51 

от протокол № 5/2013-15 от 

заседание на ОбСъвет-

гр.Божурище проведено на 

27.06.2013г., в собственост на 

наследниците на Васил Киров 

Миленков 

30 АПОС№ 30 / 26.03.2013 г. 30

обл.Софийска, общ.Божурище, землище 

село Хераково,ЕКАТТЕ 77246, местност 

Беличка Могила по Картата на 

възстановената собственост,съгласно 

скица №К04363/22.06.2012 г. изработена и 

презаверена на 25.03.2013 г. от Общинска 

служба по Земеделие - Божурище

имот номер 022117, с площ 2.404 дка по Картата на 

възстановената собственост за землището на 

с.Хераково, м.Беличка Могила , с начин на трайно 

ползване пасище, мера, десета категория при 

неполивни условия, възстановен с план за 

земеразделяне

5.00

На основание  чл.12, 

ал.5 имота се 

управлява от Кмета на 

Обшина Божурище

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 и чл.25, ал.1 от ППЗСПЗЗ

На основание Заповед №РД-

319/30.07.2013 г. на Кмета на 

Община Божурище е отписан 

имот номер 022117, с площ 

2.404 дка по Картата на 

възстановената собственост за 

землището на с.Хераково, 

м.Беличка Могила , с начин на 

трайно ползване пасище, мера, 

десета категория при 

неполивни условия, 

възстановен с план за 

земеразделяне и предаден 

чрез Общинска служба по 

Земеделие - Божурище по 

решение № 53 от Протокол 

№5/2013-15 от заседание на 

ОбСъвет - гр.Божурище, 

преоведено на 27.06.2013 г. , в 

сосбтвеност на наследниците 

на Александър Ленков Гочев



31 АПОС№ 31 / 27.03.2013 г. 31

обл.Софийска, общ.Божурище, землище 

село Златуша,ЕКАТТЕ 31187, местност 

Росоманска река по Картата на 

възстановената собственост,съгласно 

скица №К00602/08.10.2012 г. изработена и 

заверена от Общинска служба по 

Земеделие - Божурище

имот номер 045014, с площ 1.218 дка по Картата на 

възстановената собственост за землището на 

с.Златуша, м.Росоманска река , с начин на трайно 

ползване пасище, мера, пета категория при неполивни 

условия, възстановен в реални граници

33.30

На основание  чл.12, 

ал.5 имота се 

управлява от Кмета на 

Обшина Божурище

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 и чл.25, ал.1 от ППЗСПЗЗ

На основание Заповед №РД-

318/30.07.2013г. на Кмета на 

Община Божурище отписани 

0.080 дка от имот №045014 с 

площ 1.218 дка по Картата на 

възстановената собственост за 

землището на сЗлатуша, 

м.Росоманска река, от които е 

образуван имот№045060 с 

начин на трайно ползване 

пасище, мера, пета категория 

при поливни условия, 

възстановен в реални граници 

и предаден чрез Общинска 

служба Земеделие - 

гр.Божурище по решение № 49 

от протокол № 5/2013-15 от 

заседание на ОбСъвет-

гр.Божурище проведено на 

27.06.2013г., в собственост на 

наследниците на Кирил 

Филипов Станков

32 АПОС№ 32 / 13.06.2013 г. 32

област Софийска, община Божурище, град 

Божурище, кв.103, урегулиран поземлен 

имот УПИ I 000259, за атракцион - открита сцена;  ЧИ 

ПУП ПРЗ одобрено със Заповед № ТС - 

20/01.04.2013 г. на Кмета на Община 

Божурище; ПУП ПРЗ одобрено със Заповед 

№ ТС - 62/06.07.2012 г. на Кмета на 

Община Божурище

Урегулиран поземлен имот УПИ I 000259, за атракцион - открита 

сцена;, с площ 3 757 кв.м., отреден за атракцион - 

открита сцена

19 861.80
Кмет на Обшина 

Божурище
X X

чл.2, ал.1, т.7 от Закон за Общинската собственост; 

чл.59, ал.2 от Закон за Общинската собственост

АПОС № 24/09.03.2012 г. 

вписан в СВ при Агенция по 

вписванията - Сливница, 

вх.рег. № 959 / 27.02.12 г., акт 

№ 102, том 4, дело № 

729/2012, им.п.10 449; АПОС № 

13/09.03.2012 г.вписан в СВ 

при Агенция по вписванията - 

Сливница, вх.рег.№ 

233/09.03.12 г., акт № 166, том 

I, дело № 171/2012 г., 

им.п.7280-7298; Акт за Частна 

Държавна Собственост 

№4384/20.07.2011 г., вписан в 

СВ при Агенция по вписванията 

- Сливница, вх.рег.№ 

874/22.07.11 г. , акт № 62, том 

4, длео 670/2011 г., им.п.7280-

7298; Акт за Частна Държавна 

Собственост № 

4356/30.05.2011 г. вписан в СВ 

при Агенция по вписванията - 

Сливница, вх.рег.№ 

612/01.06.11г., акт № 62, том 3, 

дело 468/2011 г., им.п.7280-

7298; Акт за Публична 

Държавна Собственост 

№0969/06.12.2006 г. вписан в 

СВ при Агенция по вписванията 

- Сливница, вх.рег.№ 23/ 

18.01.07 г., акт № 8, том I, дело 

№ 10/2007 г.



33 АПОС№ 33 / 18.06.2013 г. 33

обл.Софийска, общ.Божурище, 

гр.Божурище, кв.103, урегулиран поземлен 

имот УПИ II000259, за КОМПЛЕКСНО ОБЩЕСТВЕНО 

ОБСЛУЖВАНЕ(КОО), заедно с построената върху 

него 10 ( десет ) сгради, както следва: - 07 - 

сграда със ЗП 79 кв.м., 1 ( един )етаж, 

масивна конструкция, година на 

построяване 1974 г.( МС ); - 08 - сградасъс 

ЗП 198 кв.м.и РЗП396 кв.м., 2 ( два ) етажа, 

масивна конструкция, година на 

построяване 1932 г.; - 09 - сграда със ЗП 

735 кв.м. и РЗП 1500 кв.м., 2 ( два ) етажа, 

година на построяване 1938 г.; - 10 - сграда 

със ЗП 471 кв.м. и РЗП 1880 кв.м., 3 ( три ) 

и сутерен , масивна конструкция, година на 

построяване 1987 г. ; - 12 -сграда със ЗП 

727 кв.м., 1 ( един ) етаж, масивна 

конструкция, година на построяване 1988 г.;  

-13 - сграда със ЗП 215 кв.м., 1 ( един ) 

етаж, масивна конструкция, година на 

построяване 1974 г.; - 15 - сграда със ЗП 

158 кв.м., 1 ( един ) етаж, масивна 

конструкция, година на построяване 1974 г.; 

- 16 - сграда със ЗП 96 кв.м., 1 ( един ) 

етаж, масивна конструкция, година на 

построяване 1974 г.;  - 17 - сграда със 162 

кв.м., 1 ( един ) етаж, масивна конструкция, 

година на построяване 1972 г.;  - 18 - 

сграда със ЗП 64 кв.м., 1 ( един ) етаж, 

масивна конструкция, година на 

построяване 1987 г.; ЧИ ПУП ПРЗ одобрено 

със заповед № ТС - 20/01.04.2013 г. на 

Кмета на Община Божурище; ПУП ПРЗ 

одобрено със Заповед № ТС - 

62/06.07.2012 г. на Кмета на Община 

Урегулиран поземлен имот УПИ II 000259, ЗА КОМПЛЕКСНО 

ОБСЛУЖВАНЕ ( КОО ), с площ 57 103 кв.м., отреден за 

комплексно обществено обслужване

1 104 842.30

На основание  чл.12, 

ал.5 имота се 

управлява от Кмета на 

Обшина Божурище

X X
чл.2, ал.1, т.7 от Закон за Общинската собственост; 

чл.59, ал.2 от Закон за Общинската собственост

АПОС № 25/09.03.2012 г. 

вписан в СВ при Агенция по 

вписванията - Сливница, 

вх.рег. № 960 / 27.02.12 г., акт 

№ 103, том 4, дело № 

730/2012, им.п.7285-7298, 10 

450; АПОС № 13/09.03.2012 

г.вписан в СВ при Агенция по 

вписванията - Сливница, 

вх.рег.№ 233/09.03.12 г., акт № 

166, том I, дело № 171/2012 г., 

им.п.7280-7298; Акт за Частна 

Държавна Собственост 

№4384/20.07.2011 г., вписан в 

СВ при Агенция по вписванията 

- Сливница, вх.рег.№ 

874/22.07.11 г. , акт № 62, том 

4, дело 670/2011 г., им.п.7280-

7298; Акт за Частна Държавна 

Собственост № 

4356/30.05.2011 г. вписан в СВ 

при Агенция по вписванията - 

Сливница, вх.рег.№ 

612/01.06.11г., акт № 62, том 3, 

дело 468/2011 г., им.п.7280-

7298; Акт за Публична 

Държавна Собственост 

№0969/06.12.2006 г. вписан в 

СВ при Агенция по вписванията 

- Сливница, вх.рег.№ 23/ 

18.01.07 г., акт № 8, том I, дело 

№ 10/2007 г.

34 АПОС№ 34 / 18.06.2013 г. 34

обл.Софийска, общ.Божурище, 

гр.Божурище, кв.103, урегулиран поземлен 

имот УПИ III000259, за атракцион - ботаническа градина; 

ЧИ ПУП ПРЗ одобрено със Заповед № ТС - 

20/01.04.2013 г. на Кмета на Община 

божурище; ПУП ПРЗ одобрено със Заповед 

№ ТС - 62/06.07.2012 г. на Кмета на 

Община Божурище

Урегулиран поземлен имот УПИ III000259, за атракцион - 

ботаническа градина;, с площ 3 733 кв.м., отреден за 

атракцион - ботаническа градина

43 489.80

На основание  чл.12, 

ал.5 имота се 

управлява от Кмета на 

Обшина Божурище

X X
чл.2, ал.1, т.7 от Закон за Общинската собственост; 

чл.59, ал.2 от Закон за Общинската собственост

АПОС № 24/09.03.2012 г. 

вписан в СВ при Агенция по 

вписванията - Сливница, 

вх.рег. № 959 / 27.02.12 г., акт 

№ 102, том 4, дело № 

729/2012, им.п.10 449; АПОС № 

13/09.03.2012 г.вписан в СВ 

при Агенция по вписванията - 

Сливница, вх.рег.№ 

233/09.03.12 г., акт № 166, том 

I, дело № 171/2012 г., 

им.п.7280-7298; Акт за Частна 

Държавна Собственост 

№4384/20.07.2011 г., вписан в 

СВ при Агенция по вписванията 

- Сливница, вх.рег.№ 

874/22.07.11 г. , акт № 62, том 

4, длео 670/2011 г., им.п.7280-

7298; Акт за Частна Държавна 

Собственост № 

4356/30.05.2011 г. вписан в СВ 

при Агенция по вписванията - 

Сливница, вх.рег.№ 

612/01.06.11г., акт № 62, том 3, 

дело 468/2011 г., им.п.7280-

7298; Акт за Публична 

Държавна Собственост 

№0969/06.12.2006 г. вписан в 

СВ при Агенция по вписванията 

- Сливница, вх.рег.№ 23/ 

18.01.07 г., акт № 8, том I, дело 

№ 10/2007 г.



35 АПОС№ 35 / 13.06.2013 г. 35

обл.Софийска, общ.Божурище, 

гр.Божурище, кв.103, урегулиран поземлен 

имот УПИ IV000259, пешеходна зона и велоалея; ЧИ 

ПУП ПРЗ одобрено със Заповед № ТС - 

20/01.04.2013 г. на Кмета на Община 

божурище; ПУП ПРЗ одобрено със Заповед 

№ ТС - 62/06.07.2012 г. на Кмета на 

Община Божурище

Урегулиран поземлен имот УПИ IV000259, за пешеходна зона и 

велоалея;, с площ 3 100кв.м., отреден за пешеходна зона 

и велоалея

36 115.30

На основание  чл.12, 

ал.5 имота се 

управлява от Кмета на 

Обшина Божурище

X X
чл.2, ал.1, т.7 от Закон за Общинската собственост; 

чл.59, ал.2 от Закон за Общинската собственост

АПОС № 24/09.03.2012 г. 

вписан в СВ при Агенция по 

вписванията - Сливница, 

вх.рег. № 959 / 27.02.12 г., акт 

№ 102, том 4, дело № 

729/2012, им.п.10 449; АПОС № 

13/09.03.2012 г.вписан в СВ 

при Агенция по вписванията - 

Сливница, вх.рег.№ 

233/09.03.12 г., акт № 166, том 

I, дело № 171/2012 г., 

им.п.7280-7298; Акт за Частна 

Държавна Собственост 

№4384/20.07.2011 г., вписан в 

СВ при Агенция по вписванията 

- Сливница, вх.рег.№ 

874/22.07.11 г. , акт № 62, том 

4, длео 670/2011 г., им.п.7280-

7298; Акт за Частна Държавна 

Собственост № 

4356/30.05.2011 г. вписан в СВ 

при Агенция по вписванията - 

Сливница, вх.рег.№ 

612/01.06.11г., акт № 62, том 3, 

дело 468/2011 г., им.п.7280-

7298; Акт за Публична 

Държавна Собственост 

№0969/06.12.2006 г. вписан в 

СВ при Агенция по вписванията 

- Сливница, вх.рег.№ 23/ 

18.01.07 г., акт № 8, том I, дело 

№ 10/2007 г.

36 АПОС№ 36 / 13.06.2013 г. 36

обл.Софийска, общ.Божурище, 

гр.Божурище, кв.103, урегулиран поземлен 

имот УПИ V000259, за паркинг; ЧИ ПУП ПРЗ 

одобрено със Заповед № ТС - 

20/01.04.2013 г. на Кмета на Община 

божурище; ПУП ПРЗ одобрено със Заповед 

№ ТС - 62/06.07.2012 г. на Кмета на 

Община Божурище

Урегулиран поземлен имот УПИ V000259, за паркинг;, с 

площ 6 310 кв.м., отреден за паркинг
73 512.10

Кмет на Община 

Божурище
X X

чл.2, ал.1, т.7 от Закон за Общинската собственост; 

чл.59, ал.2 от Закон за Общинската собственост

АПОС № 24/09.03.2012 г. 

вписан в СВ при Агенция по 

вписванията - Сливница, 

вх.рег. № 959 / 27.02.12 г., акт 

№ 102, том 4, дело № 

729/2012, им.п.10 449; АПОС № 

13/09.03.2012 г.вписан в СВ 

при Агенция по вписванията - 

Сливница, вх.рег.№ 

233/09.03.12 г., акт № 166, том 

I, дело № 171/2012 г., 

им.п.7280-7298; Акт за Частна 

Държавна Собственост 

№4384/20.07.2011 г., вписан в 

СВ при Агенция по вписванията 

- Сливница, вх.рег.№ 

874/22.07.11 г. , акт № 62, том 

4, длео 670/2011 г., им.п.7280-

7298; Акт за Частна Държавна 

Собственост № 

4356/30.05.2011 г. вписан в СВ 

при Агенция по вписванията - 

Сливница, вх.рег.№ 

612/01.06.11г., акт № 62, том 3, 

дело 468/2011 г., им.п.7280-

7298; Акт за Публична 

Държавна Собственост 

№0969/06.12.2006 г. вписан в 

СВ при Агенция по вписванията 

- Сливница, вх.рег.№ 23/ 

18.01.07 г., акт № 8, том I, дело 

№ 10/2007 г.



37 АПОС№ 37 / 13.06.2013 г. 37

обл.Софийска, общ.Божурище, 

гр.Божурище, кв.103, урегулиран поземлен 

имот УПИ VI000259, за трафопостг, заедно с 

построена върху него сграда;  - 05- сграда 

със ЗП 253 кв.м., 1 ( един ) етаж, масивна 

конструкция, година на построяване 1973 г. - 

1979 г. - трафопост; ЧИ ПУП ПРЗ одобрено 

със Заповед № ТС - 20/01.04.2013 г. на 

Кмета на Община божурище; ПУП ПРЗ 

одобрено със Заповед № ТС - 

62/06.07.2012 г. на Кмета на Община 

Божурище

Урегулиран поземлен имот УПИ VI000259, за трафопостг;, с 

площ 587 кв.м., отреден за трафопост
29 139.10

Кмет на Община 

Божурище
X X

чл.2, ал.1, т.7 от Закон за Общинската собственост; 

чл.59, ал.2 от Закон за Общинската собственост

АПОС № 25/09.03.2012 г. 

вписан в СВ при Агенция по 

вписванията - Сливница, 

вх.рег. № 960 / 27.02.12 г., акт 

№ 103, том 4, дело № 

730/2012, им.п.7285-7298, 10 

450; АПОС № 13/09.03.2012 

г.вписан в СВ при Агенция по 

вписванията - Сливница, 

вх.рег.№ 233/09.03.12 г., акт № 

166, том I, дело № 171/2012 г., 

им.п.7280-7298; Акт за Частна 

Държавна Собственост 

№4384/20.07.2011 г., вписан в 

СВ при Агенция по вписванията 

- Сливница, вх.рег.№ 

874/22.07.11 г. , акт № 62, том 

4, дело 670/2011 г., им.п.7280-

7298; Акт за Частна Държавна 

Собственост № 

4356/30.05.2011 г. вписан в СВ 

при Агенция по вписванията - 

Сливница, вх.рег.№ 

612/01.06.11г., акт № 62, том 3, 

дело 468/2011 г., им.п.7280-

7298; Акт за Публична 

Държавна Собственост 

№0969/06.12.2006 г. вписан в 

СВ при Агенция по вписванията 

- Сливница, вх.рег.№ 23/ 

18.01.07 г., акт № 8, том I, дело 

№ 10/2007 г.

38 АПОС№ 38 / 18.06.2013 г. 38

обл.Софийска, общ.Божурище, 

гр.Божурище, кв.103, урегулиран поземлен 

имот УПИ VII000259, за атракцион - зоологическа градинаг, 

заедно с построената върху него сграда;  - 

масивна сграда със ЗП 52 кв.м., 1 ( един ) 

вкопан етаж, масивна конструкция, година 

на построяване 1973 г.обществена 

тоалетна; ЧИ ПУП ПРЗ одобрено със 

Заповед № ТС - 20/01.04.2013 г. на Кмета 

на Община божурище; ПУП ПРЗ одобрено 

със Заповед № ТС - 62/06.07.2012 г. на 

Кмета на Община Божурище

Урегулиран поземлен имот VII000259, за атракцион - 

зоологическа градина, с площ 4 980 кв.м., отреден за 

атракцион - зоологическа градина

57 413.60
Кмет на Община 

Божурище
X X

чл.2, ал.1, т.7 от Закон за Общинската собственост; 

чл.59, ал.2 от Закон за Общинската собственост

АПОС № 25/09.03.2012 г. 

вписан в СВ при Агенция по 

вписванията - Сливница, 

вх.рег. № 960 / 27.02.12 г., акт 

№ 103, том 4, дело № 

730/2012, им.п.7285-7298, 10 

450; АПОС № 13/09.03.2012 

г.вписан в СВ при Агенция по 

вписванията - Сливница, 

вх.рег.№ 233/09.03.12 г., акт № 

166, том I, дело № 171/2012 г., 

им.п.7280-7298; Акт за Частна 

Държавна Собственост 

№4384/20.07.2011 г., вписан в 

СВ при Агенция по вписванията 

- Сливница, вх.рег.№ 

874/22.07.11 г. , акт № 62, том 

4, дело 670/2011 г., им.п.7280-

7298; Акт за Частна Държавна 

Собственост № 

4356/30.05.2011 г. вписан в СВ 

при Агенция по вписванията - 

Сливница, вх.рег.№ 

612/01.06.11г., акт № 62, том 3, 

дело 468/2011 г., им.п.7280-

7298; Акт за Публична 

Държавна Собственост 

№0969/06.12.2006 г. вписан в 

СВ при Агенция по вписванията 

- Сливница, вх.рег.№ 23/ 

18.01.07 г., акт № 8, том I, дело 

№ 10/2007 г.



39 АПОС№ 39 / 17.06.2013 г. 39

обл.Софийска, общ.Божурище, с.Хераково, 

Стопански двор, имот кадастрален № 

53.Кадастралния план на Стопански двор е 

одобрен със Заповед № РД - 02-14-

2010/22.11.2000 г. на МРРБ; Заповед № ТС - 

16/05.03.2013 г. за попълване на 

кадастрален план за имот № 53

Имот Кадастрален № 53 по кадастралния план на 

Стопански двор , с.Хераково, общ.Божурище, 

обл.Софийска с площ 114 кв.м. заедно с построената 

върху него едноетажна сграда със ЗП 16 кв.м. с 

тръбен кладенец, строена 1982 г.

598.30

На основание  чл.12, 

ал.5 имота се 

управлява от Кмета на 

Обшина Божурище

X X

чл.2, ал.1, т.7 от Закон за Общинската собственост; 

чл.59 от Закон за Общинската собственост; Приемо-

предавателен протокол от 09.12.1997 г. между Съвет 

на собствениците за доразпределение имуществото и 

средствата на правоимащите с.Божурище, Софийска 

област и Община Божурище

АЧОС № 919 / 28.09.2012 г. за 

имот кадастрален № 44, 

вписан в СВ при Агенция по 

вписванията  -Сливница, 

вх.рег.№ 1451/01.10.12 г., акт 

№ 96, том VI, дело 1125/2012 

г., им.п.11 081

40 АПОС№ 40 / 26.08.2013 г. 40

обл.Софийска, общ.Божурище, землище 

село Хераково,ЕКАТТЕ 77246, местност 

Пенчин завой по Картата на 

възстановената собственост, съгласно 

скица №К 04748/21.08.2013 г.,  изработена 

и заверена от Общинска служба по 

Земеделие - Божурище

имот номер 101026, с площ 3.071 дка по Картата на 

възстановената собственост за землището на 

с.Хераково, м.Пенчин завой, с начин на трайно 

ползване пасище, мера, пета категория при неполивни 

условия, възстановен в стари реални граници

182.40

На основание  чл.12, 

ал.5 имота се 

управлява от Кмета на 

Обшина Божурище

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 и чл.25, ал.1 от ППЗСПЗЗ

X

41 АПОС№ 41 / 21.10.2013 г. 41

обл.Софийска, общ.Божурище, землище 

село Храбърско,ЕКАТТЕ 77400, местност 

Макра по Картата на възстановената 

собственост, съгласно скица №К 

04915/17.10.2013 г.,  изработена и заверена 

от Общинска служба по Земеделие - 

Божурище

имот номер 014603, с площ 4.699 дка по Картата на 

възстановената собственост за землището на 

с.Храбърско, м.Макра с начин на трайно ползване 

храсти, пета категория при неполивни условия

128.30 X X X чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ X

42 АПОС№ 42 / 26.03.2014 г. 42

обл.Софийска, общ.Божурище, землище 

село Гурмазово,ЕКАТТЕ 18174, местност 

Реката по Картата на възстановената 

собственост, съгласно скица №К 

03822/10.03.2014 г.,  изработена и заверена 

от Общинска служба по Земеделие - 

Божурище

имот номер 000275, с площ 1.648 дка по Картата на 

възстановената собственост за землището на 

с.Гурмазово, м.Реката с начин на трайно ползване 

пасище, мера, седма категория при неполивни 

условия

23.70 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 и чл.25, ал.1 от ППЗСПЗЗ

X

43 АПОС№ 43 / 26.03.2014 г. 43

обл.Софийска, общ.Божурище, землище 

село Гурмазово,ЕКАТТЕ 18174, местност 

Реката по Картата на възстановената 

собственост, съгласно скица №К 

03824/10.03.2014 г.,  изработена и заверена 

от Общинска служба по Земеделие - 

Божурище

имот номер 000277, с площ 3.252 дка по Картата на 

възстановената собственост за землището на 

с.Гурмазово, м.Реката с начин на трайно ползване 

пасище, мера, седма категория при неполивни 

условия

46.80 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 и чл.25, ал.1 от ППЗСПЗЗ

X

44 АПОС№ 44 / 18.06.2014 г. 44

обл.Софийска, общ.Божурище, землище 

село Пролеша,ЕКАТТЕ 58606, местност 

Ливаге по Картата на възстановената 

собственост, съгласно скица №К 

03400/20.01.2014 г.,  изработена и заверена 

от Общинска служба по Земеделие - 

Божурище

имот номер 043062, с площ 4.640 дка по Картата на 

възстановената собственост за землището на 

с.Пролеша, м.Ливаге с начин на трайно ползване 

пасище, мера, четвърта категория при неполивни 

условия

290.00 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 и чл.25, ал.1 от ППЗСПЗЗ

X



45 АПОС№ 45 / 28.01.2015 г. 45

обл.Софийска, общ.Божурище, град 

Божурище, кв.31, Урегулиран поземлен 

имот /УПИ/ V 122 за отдих, спорт и 

обществено хранене; ПУП ПРЗ е одобрен 

със Заповед № 280 / 31.10.2006 г.на Кмета 

на Община Божурище; ЧИ ПУП ПРЗ е 

одобрен със Заповед № ТС - 37/09.03.2009 

г. на Кмета на Община Божурище

Конно-спортна база "Генерал Крум Лекарски", 

представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/V122 

за отдих, спорт и обществено хранене; кв.31, с площ 

141 775 кв.м., заедно с изградените върху него сгради 

и съоръжения, както следва:1. Масивна сграда - 

конюшна със РЗП 3 425.22 кв.м., състояща се от:  -

Административна част със ЗП 296.66 кв.м. и РЗП 

593.32 кв.м.;  - Конюшна - Корпус А със ЗП 1 415.955 

кв.м.; - Конюшна  - Корпус Б със ЗП 1 415.955 кв.м.; 

2. Малък манеж I етап със ЗП 1398.28 кв.м.; 3. Склад 

инвентар със ЗП 431 кв.м.; 4. Съдийска кула с РЗП 

100 кв.м.; 5. Трафопост - стар със ЗП 30 кв.м.; 6. 

Подземна тоалетна със ЗП 72 кв.м.; 7.Помпена 

станция със ЗП 65 кв.м.

1 704 861.80

Концесия, 

предоставена на 

"ПОЛИМЕКС 

ТРАНСПОРТ" ООД, 

ЕИК 121189231, 

съгласно договор от 

07.07.2006 г. за срок от 

25 ( двадесет и пет ) 

години.

X

Концесия, предоставена 

на "ПОЛИМЕКС 

ТРАНСПОРТ" ООД, ЕИК 

121189231, съгласно 

договор от 07.07.2006 г. 

за срок от 25 ( двадесет 

и пет ) години.

чл.6, т.2 от раздел 3.Основни права и задължения на 

концедента; чл.59, ал.2 от Закона за общинската 

собственост; чл.3, ал.2, т.3 от Закона за общинската 

собственост

Акт за Държавна собственост 

№ 359/01.10.1992 г.; Акт за 

Публична Общинска 

собственост № 355/19.03.2002 

г.; Акт за Публична общинска 

собственост № 457 / 04.05.2004 

г.

46 АПОС№ 46 / 29.04.2015 г. 46

Област Софийска, Община Божурище, 

землище с.Гурмазово, ЕКАТТЕ 18174, 

м."Попов дол", по Картата на 

възстановената собственост, възстановен 

в реални граници, съгласно скица № 

К04061/09.03.2015 г., изработена служебно 

и заверена от ОБщинска служба по 

Земеделие  - гр.Божурище

Имот № 007073, с площ 3.101 дка по Картата на 

възстановената собственост за землището на 

с.Гурмазово, м."Попов дол", с начин на трайно 

ползване пасище, мера, седма категория при 

неполивни условия, възстановен в реални граници

50.20
На Кмета на Община 

Божурище
X X

Протоколно Решение № 1 от 18.02.2009 г. на комисията 

по чл.19, ал.2 от ЗСПП за определяне на имотите по 

чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, чл.25, ал.1 ЗСПЗЗ, чл.45 г от 

ППЗСПЗЗ

X

47 АПОС№ 47 / 29.03.2016 г. 47

Област Софийска, Община Божурище, 

землище с. Храбърско, ЕКАТТЕ 77400, 

м."Лозище", по Картата на възстановената 

собственост, съгласно скица № 

К05626/24.03.2016 г., изработена служебно 

и заверена от Общинска служба по 

Земеделие  - гр.Божурище

Имот № 077605, с площ 1.481 дка по Картата на 

възстановената собственост за землището на с. 

Храбърско, м."Лозище", с начин на трайно ползване 

водостопанско съоръжение, заедно с изградените в 

имота тръбен кладенец с дълбочина 150 м.- построен 

2014 г. и стоманобетонов резервоар със ЗП 167 кв.м - 

построен около 1987 г.

Сондаж- 17.50  

Резервоар- 2 441 

Земя- 2 267.70

На Кмета на Община 

Божурище
X X

чл.2, ал.1 от Закон за Общинската собственост; чл.59 

от Закон за Общинската собственост         Решение по 

чл. 27 от ППЗСПЗЗ № К10 от 17.11.2003 г.

X

48 АПОС№ 48 / 07.03.2016 г. 48

Област Софийска, Община Божурище, 

землище с. Гурмазово, ЕКАТТЕ 18174, 

м."Грамаге", по Картата на възстановената 

собственост, съгласно скица № 

К04253/16.02.2016 г., изработена служебно 

и заверена от Общинска служба по 

Земеделие  - гр.Божурище

Имот № 000244, с площ 5.414 дка по Картата на 

възстановената собственост за землището на с. 

Гурмазово, м."Грамаге", с начин на трайно ползване 

пасище, мера, четвърта категория при неполивни 

условия, възстановен с план за земеразделяне

284.20
На Кмета на Община 

Божурище
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.45г от ППЗСПЗЗ

X

49 АПОС№ 49 / 22.03.2016 г. 49

Област Софийска, Община Божурище, 

землище с. Гурмазово, ЕКАТТЕ 18174, 

м."Радован", по Кадастралната картата за 

землището на с. Гурмазово , съгласно 

скица № Ф03644/18.03.2016 г., изработена 

от инж. Веселка Дионисиева- 

"Консултантска Агенция Модекс" ЕООД и 

заверена от Общинска служба по 

Земеделие  - гр. Божурище

Имот № 033004, с площ 100.563 дка по Кадастралната 

картата за землището на с. Гурмазово, м."Радован", с 

начин на трайно ползване др. недърв.площ

24 708.30
На Кмета на Община 

Божурище
X X

Решение № 02 от 14.07.2000 г. на комисията по чл. 

13/5/ от ЗВСГЗГФ
X



50 АПОС№ 50 / 28.03.2016 г. 50

Област Софийска, Община Божурище, 

землище  с. Гурмазово, ЕКАТТЕ 18174, 

м."Радован", по Кадастралната картата за 

землището на с. Гурмазово , съгласно 

скица № Ф03645/24.03.2016 г., изработена 

от инж. Веселка Дионисиева- 

"Консултантска Агенция Модекс" ЕООД и 

заверена от Общинска служба по 

Земеделие  - гр.Божурище

Имот № 033006, с площ 48.564 дка по Кадастралната 

картата за землището на с. Гурмазово, м."Радован", с 

начин на трайно ползване др. недърв.площ

11 932.00 
На Кмета на Община 

Божурище
X X

Решение № 02 от 14.07.2000 г. на комисията по чл. 

13/5/ от ЗВСГЗГФ
X

51 АПОС№ 51 / 28.03.2016 г. 51

Област Софийска, Община Божурище, 

землище  с. Гурмазово, ЕКАТТЕ 18174, 

м."Радован", по Кадастралната картата за 

землището на с. Гурмазово , съгласно 

скица № Ф03646/24.03.2016 г., изработена 

от инж. Веселка Дионисиева- 

"Консултантска Агенция Модекс" ЕООД и 

заверена от Общинска служба по 

Земеделие  - гр.Божурище

Имот № 033007, с площ 49.000 дка по Кадастралната 

картата за землището на с. Гурмазово, м."Радован", с 

начин на трайно ползване др. недърв.площ

12 039.30
На Кмета на Община 

Божурище
X X

Решение № 02 от 14.07.2000 г. на комисията по чл. 

13/5/ от ЗВСГЗГФ
X

52 АПОС№ 52 / 28.03.2016 г. 52

Област Софийска, Община Божурище, 

землище  с. Гурмазово, ЕКАТТЕ 18174, 

м."Радован", по Кадастралната картата за 

землището на с. Гурмазово , съгласно 

скица № Ф03647/24.03.2016 г., изработена 

от инж. Веселка Дионисиева- 

"Консултантска Агенция Модекс" ЕООД и 

заверена от Общинска служба по 

Земеделие  - гр.Божурище

Имот № 033008, с площ 3.000 дка по Кадастралната 

картата за землището на с. Гурмазово, м."Радован", с 

начин на трайно ползване др. недърв.площ

737.10
На Кмета на Община 

Божурище
X X

Решение № 02 от 14.07.2000 г. на комисията по чл. 

13/5/ от ЗВСГЗГФ
X

53 АПОС№ 53 /11.08.2016 г. 53

Област Софийска, Община Божурище, 

землище  с. Хераково, м.ДАКИНИЦА", по 

Кадастралната картата за землището на 

с.Хераково , съгласно скица №15-374890-

01.08.2016 г., издадена от Служба по 

Геодезия, Картография и Кадастър-

Софийска Област

Поземлен имот с идентификатор № 77246.153.46, с 

номер по предходен план 153046, с площ 9501 кв.м. 

по Кадастралната картата за землището на с. 

Хеарково, м."Дакиница", с начин на трайно ползване 

Пасище

53.20
На Кмета на Община 

Божурище
X X

Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ ( чл.18 ж, 

ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на 

собственост в стари реални граници № 09/19.04.1996 

г., издаден от ПК гр.Божурище

X

54 АПОС№ 54 /16.08.2016 г. 54
Област Софийска, Община Божурище,  с. 

Хераково, , кв.29, УПИ V, отреден за ПАРК

УПИ V, кв.29, с.Хераково, община Божурище, с площ 

6616 кв.м., отреден за ПАРК
15084.50

На Кмета на Община 

Божурище
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 Управителна Софийска 

Област, отписан в полза на Община Божурище; 

Решение № 46/27.06.2013 г. на ОбСъвет-гр.Божурище 

от Протокол № 5/2013-15

X



55 АПОС№ 55 / 01.09.2016 г. 55

Област Софийска, Община Божурище, 

землище  с. Гурмазово, м.МАТЕРКА", по 

Кадастралната картата за землището на 

с.Гурмазово , съгласно скица №15-411501-

19.08.2016 г., издадена от Служба по 

Геодезия, Картография и Кадастър-

Софийска Област

Поземлен имот с идентификатор № 18174.24.97, с 

номер по предходен план 000101, с площ 208 кв.м. по 

Кадастралната картата за землището на с. Гурмазово, 

м."МАТЕРКА", с начин на трайно ползване Пасище

43 831.00
На Кмета на Община 

Божурище
X X

Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ ( чл.18 ж, 

ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на 

собственост в стари реални граници № 02/27.03.1999 

г., издаден от ПК гр.Божурище

X

56 АПОС№ 56 / 12.09.2016 г. 56

Област Софийска, Община Божурище, 

землище  с. Хераково, м.ДАКИНИЦА", по 

Кадастралната картата за землището на 

с.Хераково , съгласно скица №15-

441910/09.09.2016 г., издадена от Служба 

по Геодезия, Картография и Кадастър-

Софийска Област

Поземлен имот с идентификатор № 77246.153.66, с 

номер по предходен план 153046, с площ 3140 кв.м. 

по Кадастралната картата за землището на с. 

Хераково, м."ДАКИНИЦА", с начин на трайно ползване 

Пасище

43 831.00
На Кмета на Община 

Божурище
X X

Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ ( чл.18 ж, 

ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на 

собственост в стари реални граници № 09/19.04.1996 

г., издаден от ПК гр.Божурище

X

57 АПОС№ 57 / 24.10.2016 г. 57

област Софийска, община Божурище, село 

Гурмазово, кв.15 (петнадесет), УПИ V, кв.15 

(урегулиран поземлен имот римско пет).• 

По ПРЗ на с.Гурмазово със Заповеди:

- Заповед № АБ-122/21.05.1980 г. , изд. от 

Кмет на Община Божурище;  

- Заповед № 636/26.10.1993 г., изд. от Кмет 

на Община Божурище

УПИ V (урегулиран поземлен имот римско пет), 

отреден за Читалище, Кметство, Поща, Здравен 

пункт, РЕП, Събирателен пункт за битови услуги , 

Смесен магазин, Сладкарница, Ресторант, кв.15, по 

плана на с.Гурмазово, Община Божурище, с площ по 

графични данни 2489 кв.м. (две хиляди четиристотин 

осемдесет и девет).

Масивна сграда „ЧИТАЛИЩЕ“, с кадастрален номер 

201, със застроена площ от 246.94 кв.м. (двеста 

четиридесет и шест цяло и деветдесет и четири 

стотни), представляваща част от „Комбинирана 

обществена сграда-читалище и магазини“. 

ЧИТАЛИЩЕ – 

5 007.20 лв. 

(пет хиляди и 

седем лева и 

0.20 лв.) ЗЕМЯ - 

4 778.90 лв. 

На Кмета на Община 

Божурище
X X

Заповед № ДС-И-109/13.10.2010 г. на Областен 

Управител София Област за отписване от актови книги 

за държавна собственост

АДС № 345/18.03.1992 г.


