
           ОБЩИНА БОТЕВГРАД 
  2140 Ботевград, пл. Освобождение №13, тел.: 0723 66608, факс: 0723 66635, е-mail: obshtina@botevgrad.org, www.botevgrad.bg 

 

                                                             П Р О Т О К О Л 
 

 Днес 08.11.2018г. постоянната комисия по чл. 210, ал.1 от Закон за устройство 

на територията, назначена със Заповед № ОА – 282/17.06.2016год. на кмета на Община 

Ботевград, изменена  със Заповед  № ОА – 280/11.06.2018год.  в състав: 

Председател:  инж. Цветелин Цветков- зам. кмет на Община  Ботевград 

  и членове: 1. инж. Стоил Атанасов – началник отдел  „ИКС“     

     2. Николай Николов – юрисконсулт  в  отдел  „ПНО“                                                   

    3. Генка Ганева Енева – гл. специалист КИП  в  отдел  „ИКС“ 

разгледа  писмо вх. № 3400-74/03.08.2018г. на „Агенция пътна инфраструктура“  и 

приложените към него документи, относно провеждане процедура по учредяване на 

сервитути върху имоти - частна собственост от реконструирани инженерни мрежи при 

изграждане на обект:  Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - 

Ботевград“ от км.161+367 до км.194+164,89. 

  Всички процедури  са на основание  изработен  подробен  устройствен план-

парцеларен  план  ПУП-ПП, одобрен  със  Заповед № РД-02-15-98/16.09.2016г. на 

Заместник - министъра на  Министерство на регионалното развитие  и 

благоустройството. Заповедта не е обжалвана и е влязла в законна  сила, което е 

удостоверено  с писмо изх. № АУ-13-8 / 17.10.2016г. на  МРРБ. 

  За реализацията на  обекта, възниква  необходимост  от реконструкция 

/преместване/ на инженерни мрежи, попадащи в землището  на с. Новачене, община 

Ботевград, обл. Софийска с  ЕКАТТЕ 51946,  както  следва: 

 1.На лице  е  сервитут  възникващ  от реконструкция на  електропровод  

ВЕЛ 20кV „Новачене клон Копяновец“ при км.180+863, засягащ площи от имоти в 

с. Новачене, Община Ботевград, отразени  по-долу в  таблиците   

№ на 

имот 
Засегната 

площ  /дка/ 

Име на собственик на имота 

 

1.17 0,012 Н-ЦИ  НА  ВУТО  ТОДОРОВ СОЛАРСКИ 

1.18 0,015 Н-ЦИ  НА  МАРИН ДИЛОВ КРЪСТЕВ 

1.19           0,051 Н-ЦИ НА МАРКО ТАШЕВ ШИШКОВ 

1.20           0,017 Н-ЦИ НА МАРИН ПАВЛОВ ПЕЦАНСКИ-СТАРИЯ 

3.3     0,008 АНГЕЛ ИЛИЕВ АНГЕЛОВ 

3.4           0,003 Н-ЦИ ПЕНА ИВАНОВА ПАВЛОВА 

3.5           0,449 Н-ЦИ  КОНСТАНТИН ПЕТРОВ ПЕНЧЕВ 

3.8           0,096 АНГЕЛ ИЛИЕВ АНГЕЛОВ 

3.9     0,133 Н-ЦИ НА  ПЕТКО  ВУТОВ КАКЬОВСКИ 

3.10           0,047 Н-ЦИ НА ПЕТЪР ПЕТКОВ ДОЙЧИНОВ 
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Комисията  разгледа представените оценки на пазарната стойност на обезщетението, 

полагащо се за площи  от  имоти с ограничено право на ползване – сервитут, възникващ 

от реконструкцията  на  електропровод  ВЕЛ 20кV „Новачене клон Копяновец“ при 

км.180+863, в землището  на с. Новачене , община Ботевград, област Софийска с 

ЕКАТТЕ  51946, за  изграждане на обект: Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) 

„Мездра - Ботевград“ от км.161+367 до км.194+164,89, изготвени  от  лицензирани  

оценители и взе следното 

 

 Р Е Ш Е Н И Е:  

  Приема оценката на лицензираните  оценители за размера на пазарната 

стойност на обезщетението за площи от имоти с ограничено право на ползване-

сервитут, възникващ  от  „Реконструкцията  на  електропровод  ВЕЛ 20кV „Новачене 

клон Копяновец“ при км.180+863“ , в землището  на  с. Новачене , община 

Ботевград, област Софийска за изграждане на: Модернизация на участък от път І-1 

(Е 79) „Мездра - Ботевград“ от км.161+367 до км.194+164,89, както следва: 

 

№  на 

имот 
Засегнатa 

площ в дка 

Име на собственик на имота Парично 

обезщетение, 

лева 

1.17 0,012  Н-ЦИ  ВУТО ТОДОРОВ СОЛАРСКИ 5 

1.18 0,015         Н-ЦИ   МАРИН ДИЛОВ КРЪСТЕВ 6 

1.19 0,051    Н-ЦИ   МАРКО ТАШЕВ ШИШКОВ 22 

1.20 0,017  Н-ЦИ  МАРИН ПАВЛОВ ПЕЦАНСКИ-СТАРИЯ 7 

3.3 0,008   АНГЕЛ ИЛИЕВ АНГЕЛОВ 4 

3.4 0,003    Н-ЦИ   ПЕНА ИВАНОВА ПАВЛОВА 1 

3.5 0,449    Н-ЦИ  КОНСТАНТИН ПЕТРОВ  ГЕНЧЕВ 188 

3.8 0,096   АНГЕЛ ИЛИЕВ АНГЕЛОВ  41 

3.9 0,133    Н-ЦИ ПЕТКО ВУТОВ КАКЬОВСКИ 56 

3.10 0,047    Н-ЦИ ПЕТЪР ПЕТКОВ ДОЙЧИНСКИ 20 

  Предвид  обстоятелството, че  част  от  лицата, имащи  право  на  обезщетение  са  

неизвестни /необходимо  е  установяване  на  наследниците  по  посочените  лица/  и  на  

основание  чл.211  от  ЗУТ,  във  връзка  с  чл.64, ал.6 от  ЗЕ, посочената  сума  за  

дължимото  парично  обезщетение  следва  да  се  внесе  в  търговска  банка, избрана  от  

mailto:obshtina@botevgrad.org


           ОБЩИНА БОТЕВГРАД 
  2140 Ботевград, пл. Освобождение №13, тел.: 0723 66608, факс: 0723 66635, е-mail: obshtina@botevgrad.org, www.botevgrad.bg 

 

община  Ботевград, като  за  сметката  задълженото  лице  ще  бъде  уведомено  

допълнително. 

  На  основание  чл.210, ал.3  от  ЗУТ решението  да бъде  съобщено  на посочените   в  

настоящия  протокол  заинтересувани  лица  по  реда  на  АПК. Те могат  да  го  обжалват  по  

реда  на  чл.215, ал.3  от  ЗУТ. 

 

К О М И С И Я: 

 

Председател:………………………/инж.Цв.Цветков/ 

 

и      членове: 

 

1……………………..                       2…………………….                          3…………………… 

            /инж.С.Атанасов/       /Н.Николов/                                           /Г.Енева/ 
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                                                                П Р О Т О К О Л 
 

 Днес 08.11.2018г. постоянната комисия по чл. 210, ал.1 от Закон за устройство 

на територията, назначена със Заповед № ОА – 282/17.06.2016год. на кмета на Община 

Ботевград, изменена  със Заповед  № ОА – 280/11.06.2018год.  в състав: 

Председател:  инж. Цветелин Цветков- зам. кмет на Община  Ботевград 

  и членове: 1. инж. Стоил Атанасов – началник отдел  „ИКС“     

     2. Николай Николов – юрисконсулт  в  отдел  „ПНО“                                                   

    3. Генка Ганева Енева – гл. специалист КИП  в  отдел  „ИКС“ 

разгледа  писмо вх. № 3400-74/03.08.2018г. на „Агенция пътна инфраструктура“  и 

приложените към него документи, относно провеждане процедура по учредяване на 

сервитути върху имоти - частна собственост от реконструирани инженерни мрежи при 

изграждане на обект:  Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - 

Ботевград“ от км.161+367 до км.194+164,89. 

  Всички процедури  са на основание  изработен  подробен  устройствен план-

парцеларен  план  ПУП-ПП, одобрен  със  Заповед № РД-02-15-98/16.09.2016г. на 

Заместник - министъра на  Министерство на регионалното развитие  и 

благоустройството. Заповедта не е обжалвана и е влязла в законна  сила, което е 

удостоверено  с писмо изх. № АУ-13-8 / 17.10.2016г. на  МРРБ. 

  За реализацията на  обекта, възниква  необходимост  от реконструкция 

/преместване/ на инженерни мрежи, попадащи в землището на  с. Новачене, община 

Ботевград, както  следва: 

 1.На лице  е  сервитут  възникващ  от реконструкция на  електропровод  

ВЕЛ 20кV „Копяновец“ при км.184+290, засягащ площи от имоти в землището  на  с. 

Новачене,  ЕКАТТЕ  51946, община Ботевград, отразени  по-долу в  таблиците   

№ на 

имот 
Засегната 

площ  /дка/ 

Име на собственик на имота 

 
12.57 0,002 Н-ЦИ МЕТОДИ  ДИМИТРОВ  ПОПОВ 

12,86 0,513 Н-ЦИ ДИМИТЪР СТОЯНОВ УЗУНОВ  

12,87           0,454 Н-ЦИ СТАНА ХРИСТОВА СТОЯНОВА 

12,88           0,225            АНГЕЛ  ПЕТКОВ  ДАНОВ 

12.89     0,21 Н-ЦИ МАРИН ДИЛОВ КОЦЕВ 

Комисията  разгледа представените оценки на пазарната стойност на обезщетението, 

полагащо се за площи  от  имоти с ограничено право на ползване – сервитут, възникващ 

от реконструкцията  на  електропровод  ВЕЛ 20кV „Копяновец“ при км.184+290 , в 

землището  на с. Новачене , община Ботевград, област Софийска, за  изграждане на 
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обект: Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ от 

км.161+367 до км.194+164,89, изготвени  от  лицензирани  оценители и взе следното 

 

 Р Е Ш Е Н И Е:  

  Приема оценката на лицензираните  оценители за размера на пазарната стойност на 

обезщетението за площи от имоти с ограничено право на ползване-сервитут, възникващ  от  

„Реконструкцията  на  електропровод  ВЕЛ 20кV „Копяновец“ при км.184+290“ , в 

землището  на  с. Новачене , община Ботевград, област Софийска за изграждане на: 

Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ от км.161+367 до 

км.194+164,89, както следва: 

 

№  на имот       Засегната 

    площ в дка 

Име на собственик на имота Парично 

обезщетени

е, лева 

     12.57          0,002 Н-ЦИ МЕТОДИ ДИМИТРОВ ПОПОВ 1 

     12.86          0,513 Н-ЦИ ДИМИТЪР СТОЯНОВ УЗУНОВ 215 

     12.87          0,454 Н-ЦИ СТАНА ХРИСТОВА  СТОЯНОВА 191 

     12.88          0,225 АНГЕЛ  ПЕТКОВ ДАНОВ 95 

     12.89          0,021 Н-ЦИ МАРИН ДИЛОВ КОЦЕВ 9 

   

Предвид  обстоятелството, че  част  от  лицата, имащи  право  на  обезщетение  са  неизвестни 

/необходимо  е  установяване  на  наследниците  по  посочените  лица/  и  на  основание  чл.211  

от  ЗУТ,  във  връзка  с  чл.64, ал.6 от  ЗЕ, посочената  сума  за  дължимото  парично  обезщетение  

следва  да  се  внесе  в  търговска  банка, избрана  от  община  Ботевград, като  за  сметката  

задълженото  лице  ще  бъде  уведомено  допълнително. 

 На  основание  чл.210, ал.3  от  ЗУТ решението  да бъде  съобщено  на посочените   в  

настоящия  протокол  заинтересувани  лица  по  реда  на  АПК. Те могат  да  го  обжалват  по  

реда  на  чл.215, ал.3   

от  ЗУТ.   

К О М И С И Я: 

 

Председател:………………………/инж. Цв. Цветков/ 

 

и      членове: 

 

1……………………..                       2…………………….                          3…………………… 

            /инж. С. Атанасов/       /Н. Николов/                                           /Г. Енева/ 
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                                                                П Р О Т О К О Л 

 

 Днес 08.11.2018г. постоянната комисия по чл. 210, ал.1 от Закон за устройство 

на територията, назначена със Заповед № ОА – 282/17.06.2016год. на кмета на Община 

Ботевград, изменена  със Заповед  № ОА – 280/11.06.2018год.  в състав: 

Председател:  инж. Цветелин Цветков- зам. кмет на Община  Ботевград 

  и членове: 1. инж. Стоил Атанасов – началник отдел  „ИКС“     

     2. Николай Николов – юрисконсулт  в  отдел  „ПНО“                                                   

    3. Генка Ганева Енева – гл. специалист КИП  в  отдел  „ИКС“ 

разгледа  писмо вх. № 3400-74/03.08.2018г. на „Агенция пътна инфраструктура“  и 

приложените към него документи, относно провеждане процедура по учредяване на 

сервитути върху имоти - частна собственост от реконструирани инженерни мрежи при 

изграждане на обект:  Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - 

Ботевград“ от км.161+367 до км.194+164,89. 

  Всички процедури  са на основание  изработен  подробен  устройствен план-

парцеларен  план  ПУП-ПП, одобрен  със  Заповед № РД-02-15-98/16.09.2016г. на 

Заместник - министъра на  Министерство на регионалното развитие  и 

благоустройството. Заповедта не е обжалвана и е влязла в законна  сила, което е 

удостоверено  с писмо изх. № АУ-13-8 / 17.10.2016г. на  МРРБ. 

  За реализацията на  обекта, възниква  необходимост  от реконструкция 

/преместване/ на инженерни мрежи, попадащи в землището на  с. Новачене, община 

Ботевград, както  следва: 

 1.На лице  е  сервитут  възникващ  от реконструкция на  газопровод   от  

РЕ-HD при км.185+075, засягащ площ от имот в землището  на  с. Новачене,  

ЕКАТТЕ  51946, община Ботевград, отразена по-долу в  таблиците   

№ 

на 

имот 

Засегната 

площ  /дка/ 

Име на собственик на имота 

 

16.5 0,018 ДЕСПИНА РАДОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА 

 

Комисията  разгледа представените оценки на пазарната стойност на обезщетението, 

полагащо се за площи  от  имоти с ограничено право на ползване – сервитут, възникващ 

от реконструкцията  на  газопровод   от  РЕ-HD при км.185+075 , в землището  на с. 

Новачене  община Ботевград, област Софийска, за  изграждане на обект: Модернизация 
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на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ от км.161+367 до км.194+164,89, 

изготвени  от  лицензирани  оценители и взе следното 

 

 Р Е Ш Е Н И Е:  

Приема оценката на лицензираните  оценители за размера на пазарната стойност на 

обезщетението за площи от имоти с ограничено право на ползване-сервитут, възникващ  от 

„Газопровод   от  РЕ-HD при км.185+075 “ , в землището  на  с. Новачене , община 

Ботевград, област Софийска за изграждане на: Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) 

„Мездра - Ботевград“ от км.161+367 до км.194+164,89, както следва: 

№  на имот       Засегната 

    площ в дка 

Име на собственик на имота Парично 

обезщетение, 

лева 

     16.5          0,018 ДЕСПИНА РАДОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА              7 

   

  Предвид  обстоятелството, че  част  от  лицата, имащи  право  на  обезщетение  са  

неизвестни /необходимо  е  установяване  на  наследниците  по  посочените  лица/  и  на  

основание  чл.211  от  ЗУТ,  във  връзка  с  чл.64, ал.6 от  ЗЕ, посочената  сума  за  дължимото  

парично  обезщетение  следва  да  се  внесе  в  търговска  банка, избрана  от  община  

Ботевград, като  за  сметката  задълженото  лице  ще  бъде  уведомено  допълнително. 

  На  основание  чл.210, ал.3  от  ЗУТ решението  да бъде  съобщено  на посочените   

в  настоящия  протокол  заинтересувани  лица  по  реда  на  АПК. Те могат  да  го  обжалват  

по  реда  на  чл.215, ал.3  от  ЗУТ. 

   

 

К О М И С И Я: 

 

 

Председател:………………………/инж. Цв. Цветков/ 

 

 

и      членове: 

 

 

 

1……………………..                       2…………………….                          3…………………… 

            /инж. С. Атанасов/       /Н. Николов/                                           /Г. Енева/ 
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                                                                П Р О Т О К О Л 
 

 Днес 08.11.2018г. постоянната комисия по чл. 210, ал.1 от Закон за устройство 

на територията, назначена със Заповед № ОА – 282/17.06.2016год. на кмета на Община 

Ботевград, изменена  със Заповед  № ОА – 280/11.06.2018год.  в състав: 

Председател:  инж. Цветелин Цветков- зам. кмет на Община  Ботевград 

  и членове: 1. инж. Стоил Атанасов – началник отдел  „ИКС“     

     2. Николай Николов – юрисконсулт  в  отдел  „ПНО“                                                   

    3. Генка Ганева Енева – гл. специалист КИП  в  отдел  „ИКС“ 

разгледа  писмо вх. № 3400-74/03.08.2018г. на „Агенция пътна инфраструктура“  и 

приложените към него документи, относно провеждане процедура по учредяване на 

сервитути върху имоти - частна собственост от реконструирани инженерни мрежи при 

изграждане на обект:  Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ 

от км.161+367 до км.194+164,89. 

  Всички процедури  са на основание  изработен  подробен  устройствен план-

парцеларен  план  ПУП-ПП, одобрен  със  Заповед № РД-02-15-98/16.09.2016г. на Заместник - 

министъра на  Министерство на регионалното развитие  и благоустройството. Заповедта не е 

обжалвана и е влязла в законна  сила, което е удостоверено  с писмо изх. № АУ-13-8 / 

17.10.2016г. на  МРРБ. 

  За реализацията на  обекта, възниква  необходимост  от реконструкция 

/преместване/ на инженерни мрежи, попадащи в землището на  с. Новачене, община 

Ботевград, както  следва: 

  1.На лице  е  сервитут  възникващ  от реконструкция на водопровод Ø125-

етернит при км.185+000, засягащ площи от имоти в землището  на  с. Новачене,  ЕКАТТЕ  

51946, община Ботевград, отразени  по-долу в  таблиците   

№ на 

имот 
Засегната 

площ  

/дка/ 

Име на собственик на имота 

 

12.6 0,005 Н-ЦИ ЙОРДАН ЦЕКОВ КОЦЕВ 

19.2 0,012       ДИМЧО ДИМИТРОВ ДИКОВ 

 19.10 0,035 Н-ЦИ ДИМИТЪР НАКОВ УЗУНОВ 

19.11 0,038 Н-ЦИ РАДУЛ МАРКОВ ТОНЧЕВ 

19.12 0,039 Н-ЦИ МИТАДАШОВА ДИЛОВА, ХРИСТИНА ШИШКОВА 

19.13 0.038 Н-ЦИ НИКОЛА ЛАКОВ ТАШОВ 

Комисията  разгледа представените оценки на пазарната стойност на обезщетението, полагащо 

се за площи  от  имоти с ограничено право на ползване – сервитут, възникващ от реконструкцията  

на  водопровод Ø125-етернит при км.185+000, в землището  на 
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 с. Новачене , община Ботевград, област Софийска, за  изграждане на обект: Модернизация на 

участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ от км.161+367 до км.194+164,89, изготвени  

от  лицензирани  оценители и взе следното 

 Р Е Ш Е Н И Е:  

  Приема оценката на лицензираните  оценители за размера на пазарната стойност на 

обезщетението за площи от имоти с ограничено право на ползване-сервитут, възникващ  от  

„\Реконструкцията  на  водопровод Ø125-етернит при км.185+000“ , в землището  на  с. 

Новачене , община Ботевград, област Софийска за изграждане на: Модернизация на 

участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ от км.161+367 до км.194+164,89, както 

следва: 

№  на имот       Засегната 

    площ в дка 

Име на собственик на имота Парично 

обезщетение, 

лева 

12.6 0,005 Н-ЦИ  ЙОРДАН ЦЕКОВ КОЦЕВ 2 

19.2 0,012 ДИМЧО ДИМИТРОВ ДИКОВ 5 

19.10 0,035 Н-ЦИ ДИМИТЪР НАКОВ УЗУНОВ 14 

19.11 0,038 Н-ЦИ РАДУЛ МАРКОВ ТОНЧЕВ 16 

19.12 0,039 Н-ЦИ МИТАДАШОВА ДИЛОВА, 

ХРИСТИНА ШИШКОВА 
16 

19.13 0.038 Н-ЦИ НИКОЛА ЛАКОВ ТАШОВ 16 

Предвид  обстоятелството, че  част  от  лицата, имащи  право  на  обезщетение  са  неизвестни 

/необходимо  е  установяване  на  наследниците  по  посочените  лица/  и  на  основание  чл.211  

от  ЗУТ,  във  връзка  с  чл.64, ал.6 от  ЗЕ, посочената  сума  за  дължимото  парично  обезщетение  

следва  да  се  внесе  в  търговска  банка, избрана  от  община  Ботевград, като  за  сметката  

задълженото  лице  ще  бъде  уведомено  допълнително. 

 На  основание  чл.210, ал.3  от  ЗУТ решението  да бъде  съобщено  на посочените   в  

настоящия  протокол  заинтересувани  лица  по  реда  на  АПК. Те могат  да  го  обжалват  по  

реда  на  чл.215, ал.3   

от  ЗУТ.  

К О М И С И Я: 
 

Председател:………………………/инж. Цв. Цветков/ 
 

и      членове: 

1……………………..                       2…………………….                          3…………………… 

            /инж. С. Атанасов/       /Н. Николов/                                           /Г. Енева/ 
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                                                                П Р О Т О К О Л 
 

 Днес 08.11.2018г. постоянната комисия по чл. 210, ал.1 от Закон за устройство на 

територията, назначена със Заповед № ОА – 282/17.06.2016год. на кмета на Община Ботевград, 

изменена  със Заповед  № ОА – 280/11.06.2018год.  в състав: 

Председател:  инж. Цветелин Цветков- зам. кмет на Община  Ботевград 

  и членове: 1. инж. Стоил Атанасов – началник отдел  „ИКС“     

     2. Николай Николов – юрисконсулт  в  отдел  „ПНО“                                                   

    3. Генка Ганева Енева – гл. специалист КИП  в  отдел  „ИКС“ 

разгледа  писмо вх. № 3400-74/03.08.2018г. на „Агенция пътна инфраструктура“  и 

приложените към него документи, относно провеждане процедура по учредяване на 

сервитути върху имоти - частна собственост от реконструирани инженерни мрежи при 

изграждане на обект:  Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ 

от км.161+367 до км.194+164,89. 

  Всички процедури  са на основание  изработен  подробен  устройствен план-

парцеларен  план  ПУП-ПП, одобрен  със  Заповед № РД-02-15-98/16.09.2016г. на Заместник 

- министъра на  Министерство на регионалното развитие  и благоустройството. Заповедта не 

е обжалвана и е влязла в законна  сила, което е удостоверено  с писмо изх. № АУ-13-8 / 

17.10.2016г. на  МРРБ. 

  За реализацията на  обекта, възниква  необходимост  от реконструкция 

/преместване/ на инженерни мрежи, попадащи в землището  на с. Новачене, община 

Ботевград, обл. Софийска с  ЕКАТТЕ 51946,  както  следва: 

  1.На лице е сервитут възникващ  от реконструкция на Напоителен канал  Р-1 

от км.185+240 до км.185+440, засягащ площи от имоти в землището  на с. Новачене, Община 

Ботевград, отразени  по-долу в  таблиците   

№ на 

имот 
Засегната 

площ  /дка/ 

Име на собственик на имота 

 

40.7 0,019 Н-ЦИ  НИКОЛА ДИЛОВ ГЕНОВ 

40.8           0,031 Н-ЦИ  АНГЕЛИНА ДИКОВА ЙОРДАНОВА 

40.9           0,006 Н-ЦИ  ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИЛОВ 

40.10     0,008 Н-ЦИ  МАРИЙКА ТОДОРОВА ВУЛЕВА 

40.18           0,056 Н-ЦИ  ДИМИТЪР КОЦЕВ УЗУНОВ /КОЦОВ/ 

Комисията  разгледа представените оценки на пазарната стойност на обезщетението, 

полагащо се за площи  от  имоти с ограничено право на ползване – сервитут, възникващ от 

реконструкцията  на  Напоителен канал  Р-1  от км.185+240 до км.185+440, в землището  

на с. Новачене , община Ботевград, област Софийска с ЕКАТТЕ  51946, за  изграждане на 
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обект: Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ от км.161+367 

до км.194+164,89, изготвени  от  лицензирани  оценители и взе следното 

 Р Е Ш Е Н И Е:  

  Приема оценката на лицензираните  оценители за размера на пазарната 

стойност на обезщетението за площи от имоти с ограничено право на ползване-

сервитут, възникващ  от  „Напоителен канал  Р-1  от км.185+240 до км.185+440“ , в 

землището  на  с. Новачене , община Ботевград, област Софийска за изграждане на: 

Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ от км.161+367 до 

км.194+164,89, както следва: 

№  на 

имот 
Засегната 

пло

щ в 

дка 

Име на собственик на имота Парично 

обезщетение, 

лева 

40.7 0,019 Н-ЦИ НИКОЛА ДИЛОВ ГЕНОВ        8 

40.8 0,031                Н-ЦИ  АНГЕЛИНА ДИКОВА ЙОРДАНОВА  13 

40.9 0,006          Н-ЦИ  ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИЛОВ    3 

40.10 0,008    Н-ЦИ  МАРИЙКА  ТОДОРОВА  ВУЛЕВА    4 

40.18 0,056  Н-ЦИ  ДИМИТЪР КОЦЕВ  УЗУНОВ 

/КОЦОВ/ 

 23 

 

Предвид  обстоятелството, че  част  от  лицата, имащи  право  на  обезщетение  са  

неизвестни /необходимо  е  установяване  на  наследниците  по  посочените  лица/  и  на  основание  

чл.211  от  ЗУТ,  във  връзка  с  чл.64, ал.6 от  ЗЕ, посочената  сума  за  дължимото  парично  

обезщетение  следва  да  се  внесе  в  търговска  банка, избрана  от  община  Ботевград, като  за  

сметката  задълженото  лице  ще  бъде  уведомено  допълнително. 

 На  основание  чл.210, ал.3  от  ЗУТ решението  да бъде  съобщено  на посочените   в  

настоящия  протокол  заинтересувани  лица  по  реда  на  АПК. Те могат  да  го  обжалват  по  реда  

на  чл.215, ал.3   

от  ЗУТ. 

К О М И С И Я: 

 

 

Председател:………………………/инж. Цв. Цветков/ 

 

и      членове: 

 

1……………………..                       2…………………….                          3…………………… 

            /инж. С. Атанасов/       /Н. Николов/                                           /Г. Енева/ 
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П Р О Т О К О Л 
 

 Днес 08.11.2018г. постоянната комисия по чл. 210, ал.1 от Закон за устройство 

на територията, назначена със Заповед № ОА – 282/17.06.2016год. на кмета на Община 

Ботевград, изменена  със Заповед  № ОА – 280/11.06.2018год.  в състав: 

Председател:  инж. Цветелин Цветков- зам. кмет на Община  Ботевград 

  и членове: 1. инж. Стоил Атанасов – началник отдел  „ИКС“     

     2. Николай Николов – юрисконсулт  в  отдел  „ПНО“                                                   

    3. Генка Ганева Енева – гл. специалист КИП  в  отдел  „ИКС“ 

разгледа  писмо вх. № 3400-74/03.08.2018г. на „Агенция пътна инфраструктура“  и 

приложените към него документи, относно провеждане процедура по учредяване на 

сервитути върху имоти - частна собственост от реконструирани инженерни мрежи при 

изграждане на обект:  Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - 

Ботевград“ от км.161+367 до км.194+164,89. 

  Всички процедури  са на основание  изработен  подробен  устройствен план-

парцеларен  план  ПУП-ПП, одобрен  със  Заповед № РД-02-15-98/16.09.2016г. на 

Заместник - министъра на  Министерство на регионалното развитие  и 

благоустройството. Заповедта не е обжалвана и е влязла в законна  сила, което е 

удостоверено  с писмо изх. № АУ-13-8 / 17.10.2016г. на  МРРБ. 

  За реализацията на  обекта, възниква  необходимост  от реконструкция 

/преместване/ на инженерни мрежи, попадащи в землището  на с. Скравена, община 

Ботевград, обл. Софийска с  ЕКАТТЕ 66860,  както  следва: 

 1.На лице  е  сервитут  възникващ  от реконструкция на  Реконструкция 

на ел.провод 20кV при км.189+862, засягащ площи от имоти в землището  на с. 

Новачене, Община Ботевград, отразени  по-долу в  таблиците   

№ на 

имот 
Засегната 

площ  /дка/ 

Име на собственик на 

имота 

 

141.153 0,289 Н-ЦИ  ИВАНКА ИВАНОВА МИЦЕВА 

122.39           0,140 Н-ЦИ  СТАМЕН ПЕТКОВ ЛАЛИНСКИ 

122.46 0.299 Н-ЦИ КОСТО НАКОВ ВУТОВ ( КОСТАДИН 

НАКОВ ВУТОВ) 

 

Комисията  разгледа представените оценки на пазарната стойност на обезщетението, 

полагащо се за площи  от  имоти с ограничено право на ползване – сервитут, възникващ 

от Реконструкция на ел.провод 20кV при км.189+862,, в землището  на с.Скравена , 
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община Ботевград, област Софийска с ЕКАТТЕ  66860, за  изграждане на обект: 

Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ от км.161+367 до 

км.194+164,89, изготвени  от  лицензирани  оценители и взе следното 

 Р Е Ш Е Н И Е:  

  Приема оценката на лицензираните  оценители за размера на пазарната 

стойност на обезщетението за площи от имоти с ограничено право на ползване-

сервитут, възникващ  от  Реконструкция на ел.провод 20кV при км.189+862, , в 

землището  на  с. Скравена , община Ботевград, област Софийска за изграждане на: 

Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ от км.161+367 до 

км.194+164,89, както следва: 

       

Предвид  обстоятелството, че  част  от  лицата, имащи  право  на  обезщетение  са  

неизвестни /необходимо  е  установяване  на  наследниците  по  посочените  лица/  и  на  

основание  чл.211  от  ЗУТ,  във  връзка  с  чл.64, ал.6 от  ЗЕ, посочената  сума  за  дължимото  

парично  обезщетение  следва  да  се  внесе  в  търговска  банка, избрана  от  община  

Ботевград, като  за  сметката  задълженото  лице  ще  бъде  уведомено  допълнително. 

 На  основание  чл.210, ал.3  от  ЗУТ решението  да бъде  съобщено  на посочените   в  

настоящия  протокол  заинтересувани  лица  по  реда  на  АПК. Те могат  да  го  обжалват  

по  реда  на  чл.215, ал.3   

от  ЗУТ.   

 

К О М И С И Я: 

 

 

Председател:………………………/инж. Цв. Цветков/ 

 

и      членове: 

 

1……………………..                       2…………………….                          3…………………… 

            /инж. С. Атанасов/       /Н. Николов/                                           /Г. Енева/ 

 

№  на 

имот 
Засегната 

площ 

в дка 

Име на собственик на имота Парично 

обезщетение,  

лева 

141.153 0,289 Н-ЦИ  ИВАНКА ИВАНОВА МИЦЕВА        94 

122.39 0,140 Н-ЦИ  СТАМЕН ПЕТКОВ ЛАЛИНСКИ   43 

122.46 0,299    Н-ЦИ КОСТО НАКОВ ВУТОВ (КОСТАДИН 

НАКОВ ВУТОВ) 

  96 

mailto:obshtina@botevgrad.org


           ОБЩИНА БОТЕВГРАД 
  2140 Ботевград, пл. Освобождение №13, тел.: 0723 66608, факс: 0723 66635, е-mail: obshtina@botevgrad.org, www.botevgrad.bg 

 

                                                                П Р О Т О К О Л 

 

 Днес 08.11.2018г. постоянната комисия по чл. 210, ал.1 от Закон за устройство 

на територията, назначена със Заповед № ОА – 282/17.06.2016год. на кмета на Община 

Ботевград, изменена  със Заповед  № ОА – 280/11.06.2018год.  в състав: 

Председател:  инж. Цветелин Цветков- зам. кмет на Община  Ботевград 

  и членове: 1. инж. Стоил Атанасов – началник отдел  „ИКС“     

     2. Николай Николов – юрисконсулт  в  отдел  „ПНО“                                                   

    3. Генка Ганева Енева – гл. специалист КИП  в  отдел  „ИКС“ 

разгледа  писмо вх. № 3400-74/03.08.2018г. на „Агенция пътна инфраструктура“  и 

приложените към него документи, относно провеждане процедура по учредяване на 

сервитути върху имоти - частна собственост от реконструирани инженерни мрежи при 

изграждане на обект:  Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - 

Ботевград“ от км.161+367 до км.194+164,89. 

  Всички процедури  са на основание  изработен  подробен  устройствен план-

парцеларен  план  ПУП-ПП, одобрен  със  Заповед № РД-02-15-98/16.09.2016г. на 

Заместник - министъра на  Министерство на регионалното развитие  и 

благоустройството. Заповедта не е обжалвана и е влязла в законна  сила, което е 

удостоверено  с писмо изх. № АУ-13-8 / 17.10.2016г. на  МРРБ. 

  За реализацията на  обекта, възниква  необходимост  от реконструкция 

/преместване/ на инженерни мрежи, попадащи в землището на  с. Скравена, община 

Ботевград, както  следва: 

 1.На лице  е  сервитут  възникващ  от реконструкция на  водопровод   Ø110  

при км.188+900, засягащ площ от имот в землището  на  с. Скравена,  ЕКАТТЕ  

66860, община Ботевград, отразена по-долу в  таблиците   

№ на 

имот 
Засегната 

площ  /дка/ 

Име на собственик на имота 

 

115.76 0,652 Н-ЦИ ЦЕНО ЙОТОВ  ВЕЛИНСКИ 

 

Комисията  разгледа представените оценки на пазарната стойност на обезщетението, 

полагащо се за площи  от  имоти с ограничено право на ползване – сервитут, възникващ 

от реконструкция на  водопровод   Ø110  при км.188+900, засягащ площ от имот в 

землището  на  с. Скравена,  ЕКАТТЕ  66860, община Ботевград, за  изграждане на обект: 

Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ от км.161+367 до 

км.194+164,89, изготвени  от  лицензирани  оценители и взе следното 
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 Р Е Ш Е Н И Е:  

  Приема оценката на лицензираните  оценители за размера на пазарната 

стойност на обезщетението за площи от имоти с ограничено право на ползване-

сервитут, възникващ  от реконструкция на  водопровод   Ø110  при км.188+900, 

засягащ площ от имот в землището  на  с. Скравена,  ЕКАТТЕ  66860, община Ботевград, 

област Софийска за изграждане на: Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) 

„Мездра - Ботевград“ от км.161+367 до км.194+164,89, както следва: 

№  на имот       Засегната 

    площ в дка 

Име на собственик на имота Парично 

обезщетение, 

лева 

     115.76          0,652 Н-ЦИ ЦЕНО ЙОТОВ ВЕЛИНСКИ          211 

   

Предвид  обстоятелството, че  част  от  лицата, имащи  право  на  обезщетение  са  неизвестни 

/необходимо  е  установяване  на  наследниците  по  посочените  лица/  и  на  основание  

чл.211  от  ЗУТ,  във  връзка  с  чл.64, ал.6 от  ЗЕ, посочената  сума  за  дължимото  парично  

обезщетение  следва  да  се  внесе  в  търговска  банка, избрана  от  община  Ботевград, като  

за  сметката  задълженото  лице  ще  бъде  уведомено  допълнително. 

 На  основание  чл.210, ал.3  от  ЗУТ решението  да бъде  съобщено  на посочените   в  

настоящия  протокол  заинтересувани  лица  по  реда  на  АПК. Те могат  да  го  обжалват  по  

реда  на  чл.215, ал.3   

от  ЗУТ. 

   

 

К О М И С И Я: 

 

 

Председател:………………………/инж. Цв. Цветков/ 

 

 

и      членове: 

 

 

1……………………..                       2…………………….                          3…………………… 

            /инж. С. Атанасов/       /Н. Николов/                                           /Г. Енева/ 
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                                                                П Р О Т О К О Л 
 

 Днес 08.11.2018г. постоянната комисия по чл. 210, ал.1 от Закон за устройство 

на територията, назначена със Заповед № ОА – 282/17.06.2016год. на кмета на Община 

Ботевград, изменена  със Заповед  № ОА – 280/11.06.2018год.  в състав: 

Председател:  инж. Цветелин Цветков- зам. кмет на Община  Ботевград 

  и членове: 1. инж. Стоил Атанасов – началник отдел  „ИКС“     

     2. Николай Николов – юрисконсулт  в  отдел  „ПНО“                                                   

    3. Генка Ганева Енева – гл. специалист КИП  в  отдел  „ИКС“ 

разгледа  писмо вх. № 3400-74/03.08.2018г. на „Агенция пътна инфраструктура“  и 

приложените към него документи, относно провеждане процедура по учредяване на 

сервитути върху имоти - частна собственост от реконструирани инженерни мрежи при 

изграждане на обект:  Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - 

Ботевград“ от км.161+367 до км.194+164,89. 

  Всички процедури  са на основание  изработен  подробен  устройствен план-

парцеларен  план  ПУП-ПП, одобрен  със  Заповед № РД-02-15-98/16.09.2016г. на 

Заместник - министъра на  Министерство на регионалното развитие  и 

благоустройството. Заповедта не е обжалвана и е влязла в законна  сила, което е 

удостоверено  с писмо изх. № АУ-13-8 / 17.10.2016г. на  МРРБ. 

  За реализацията на  обекта, възниква  необходимост  от реконструкция 

/преместване/ на инженерни мрежи, попадащи в землището  на с. Скравена, община 

Ботевград, обл. Софийска с  ЕКАТТЕ 66860,  както  следва: 

 1.На лице  е  сервитут  възникващ  от   Реконструкция на водопровод   НВ 

315 при км.193+315, засягащ площи от имоти в землището  на с. Скравена, Община 

Ботевград, отразени  по-долу в  таблиците   

№ на 

имот 
Засегната 

площ  /дка/ 

Име на собственик на имота 

 

99.1 0,201 ПЕТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ 

99.2           0,050 ПЕТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ 

99.5           0,087 ЕТ “ПАЛМАР-ПАВЛИН МАРКОВ“ 

   

   

 

Комисията  разгледа представените оценки на пазарната стойност на обезщетението, 

полагащо се за площи  от  имоти с ограничено право на ползване – сервитут, възникващ 

от Реконструкция на водопровод   НВ 315 при км.193+315,,, в землището  на 
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с.Скравена , община Ботевград, област Софийска с ЕКАТТЕ  66860, за  изграждане на 

обект: Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ от 

км.161+367 до км.194+164,89, изготвени  от  лицензирани  оценители и взе следното 

 

 Р Е Ш Е Н И Е:  

  Приема оценката на лицензираните  оценители за размера на пазарната 

стойност на обезщетението за площи от имоти с ограничено право на ползване-

сервитут, възникващ  от  Реконструкция на водопровод   НВ 315 при км.193+315,, , в 

землището  на  с. Скравена , община Ботевград, област Софийска за изграждане на: 

Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ от км.161+367 до 

км.194+164,89, както следва: 

№  на 

имот 
Засегната 

площ в 

дка 

Име на собственик на имота Парично 

обезщете-

ние, лева 

99.1 0,201 ПЕТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ        65 

99,2 0,050                    ПЕТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ   16 

99,5 0,087          ЕТ “ПАЛМАР-ПАВЛИН МАРКОВ“   28 

 

 Предвид  обстоятелството, че  част  от  лицата, имащи  право  на  обезщетение  са  

неизвестни /необходимо  е  установяване  на  наследниците  по  посочените  лица/  и  на  

основание  чл.211  от  ЗУТ,  във  връзка  с  чл.64, ал.6 от  ЗЕ, посочената  сума  за  дължимото  

парично  обезщетение  следва  да  се  внесе  в  търговска  банка, избрана  от  община  

Ботевград, като  за  сметката  задълженото  лице  ще  бъде  уведомено  допълнително. 

 На  основание  чл.210, ал.3  от  ЗУТ решението  да бъде  съобщено  на посочените   в  

настоящия  протокол  заинтересувани  лица  по  реда  на  АПК. Те могат  да  го  обжалват  по  

реда  на  чл.215, ал.3   

от  ЗУТ.    

 

К О М И С И Я: 

 

 

Председател:………………………/инж. Цв. Цветков/ 

 

и      членове: 

 

1……………………..                       2…………………….                          3…………………… 

            /инж. С. Атанасов/       /Н. Николов/                                           /Г. Енева/ 
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П Р О Т О К О Л 
 

 Днес 08.11.2018г. постоянната комисия по чл. 210, ал.1 от Закон за устройство 

на територията, назначена със Заповед № ОА – 282/17.06.2016год. на кмета на Община 

Ботевград, изменена  със Заповед  № ОА – 280/11.06.2018год.  в състав: 

Председател:  инж. Цветелин Цветков- зам. кмет на Община  Ботевград 

  и членове: 1. инж. Стоил Атанасов – началник отдел  „ИКС“     

     2. Николай Николов – юрисконсулт  в  отдел  „ПНО“                                                   

    3. Генка Ганева Енева – гл. специалист КИП  в  отдел  „ИКС“ 

разгледа  писмо вх. № 3400-74/03.08.2018г. на „Агенция пътна инфраструктура“  и 

приложените към него документи, относно провеждане процедура по учредяване на 

сервитути върху имоти - частна собственост от реконструирани инженерни мрежи при 

изграждане на обект:  Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - 

Ботевград“ от км.161+367 до км.194+164,89. 

  Всички процедури  са на основание  изработен  подробен  устройствен план-

парцеларен  план  ПУП-ПП, одобрен  със  Заповед № РД-02-15-98/16.09.2016г. на 

Заместник - министъра на  Министерство на регионалното развитие  и 

благоустройството. Заповедта не е обжалвана и е влязла в законна  сила, което е 

удостоверено  с писмо изх. № АУ-13-8 / 17.10.2016г. на  МРРБ. 

  За реализацията на  обекта, възниква  необходимост  от реконструкция 

/преместване/ на инженерни мрежи, попадащи в землището на  с. Скравена, община 

Ботевград, както  следва: 

 1.На лице  е  сервитут  възникващ  от реконструкция на  водопровод   Ø110  

при км.193+130, засягащ площ от имот в землището  на  с. Скравена,  ЕКАТТЕ  

66860, община Ботевград, отразена по-долу в  таблиците   

№ на 

имот 
Засегната 

площ  /дка/ 

Име на собственик на имота 

 

141.50 0,028 Н-ЦИ МАРИН ВУТОВ  КРУШАРСКИ 

141.51 0.151 Н-ЦИ  ИВАН ГЕРГОВ БЛИЗНАШКИ 

141.52 0.051 Н-ЦИ КОЙНА ВАСИЛЕВА РАЙЧИНОВА 

141.53 0.051 Н-ЦИ СТОЯН ДОКОВ ВЕЛИНСКИ 

141.54 0.059 Н-ЦИ ВАСИЛ ИВАНОВ ПЕТРИНСКИ 

141.77 0.046            СТОЯН ЦЕНОВ ГЕРГОВ 

141.78 0.103 Н-ЦИ МИХАИЛ ИВАНОВ ХРИСТОВ 

141.79 0.133 Н-ЦИ ПЕТКО СТАНЬОВ ПАВЛОВСКИ 

141.80 0,126 Н-ЦИ МИХАИЛ ХРИСТОВ КРУШАРСКИ 

141.81 0.180 Н-ЦИ ИВАН  АТАНАСОВ ЙОТОВСКИ 

141.82 0.151 Н-ЦИ РАДА ВЕЛЧОВА ДАЦИНСКА 

mailto:obshtina@botevgrad.org


           ОБЩИНА БОТЕВГРАД 
  2140 Ботевград, пл. Освобождение №13, тел.: 0723 66608, факс: 0723 66635, е-mail: obshtina@botevgrad.org, www.botevgrad.bg 

 

141.83 0.117            ТАНО ЦЕКОВ ТАНОВ 

141.84 0.063 Н-ЦИ ДИМИТЪР ИВАНОВ ДЕЛИЕВ 

141.99 0.013 Н-ЦИ ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМБОЛИЕВ 

141.100 0.133 Н-ЦИ ИВАН СТОЙНОВ ЙОТОВ 

141.101 0.098 Н-ЦИ ДОЦА МИКОВА И МИКО НАЧОВ 

СТУДЕНКОВ 

141.102 0.078 „РОМФАРМ КОМПАНИ“ООД 

141.103 0.075 Н-ЦИ ИВАН МИХОВ СТАМЕНОВ 

141.104 0.072 Н-ЦИ РАДА ВАСИЛЕВА  ЙОТОВА 

141.105 0.093 Н-ЦИ КОЛО ХРИСТОВ ВАСИНСКИ 

141.106 0.090 Н-ЦИ АТАНАС ИВАНОВ ТАНЧОВ 

141.107 0.127 Н-ЦИ ИВАН МИРЧЕВ ПЕТКОВ 

141.108 0.011 Н-ЦИ ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ 

141.125 0.093 Н-ЦИ ВАСИЛ ПЪРВАНОВ МУКАНСКИ 

141.126 0.091 Н-ЦИ ВАСИЛ КОЛЕВ ВЪЛЧЕВ 

141.127 0.077 Н-ЦИ ВАСИЛ ИВАНОВ ТРИЧКОВ 

141.128 0.077 Н-ЦИ ВАСИЛ ПЕТРОВ ЦЕНЕВ  /Н-ЦИ ВАСИЛ 

ПЕТРОВ ЦЕНОВ/ 

141.129 0.077 Н-ЦИ ВЕЛЬО ВУТОВ ТУПАЛСКИ 

141.130 0.114 Н-ЦИ ПЕТЪР ЦЕНОВ МАРИНКОВСКИ 

141.131 0.008 ЕТ „МАРИЯ  РОМАНОВА“ 

141.158 0.115 Н-ЦИ ДРАГАН НЕНЧОВ ДАЛАКЧИЙСКИ 

141.159 0.134 Н-ЦИ ЦВЕТА ВАСИЛЕВА МУКАНСКА 

/Н-ЦИ ЦВЕТА ВАСИЛЕВА ПЪРВАНОВА 

МУКАНСКА/ 

141.160 0.185 Н-ЦИ ЯНКО ХРИСТОВ ГЕРГОВ 

141.161 0.287 Н-ЦИ МАРИН ВУТОВ ГЛАВЧЕВ 

141.162 0.151 Н-ЦИ МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЛАЛОВА 

174.99 0.062 Н-ЦИ ЙОРДАН ИЛЧОВ СТАНКИНСКИ 

174.100 0.219 Н-ЦИ МИКО ЛАКОВ МИКОВ-ЛАШОВСКИ 

          /МИКО ЛАКОВ МИКОВ/ 

174.101 0.223 Н-ЦИ ЦАНА НИКОЛОВА РАЙЧИНОВА 

СЪБКОВА 

174.102 0.098 Н-ЦИ КОЦО ГЕРГОВ КАЦАРСКИ 

174.106 0.431 Н-ЦИ ДИНА КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА 

/Н-ЦИ ДИМИТРА ПЕТКОВА ГЕНЧЕВА/ 

174.107 0.379 Н-ЦИ ХРИСТО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВСКИ 

174.109 0.135 Н-ЦИ ЦОНА СТОЯНОВА ШАБАНСКА 

174.110 0.301 Н-ЦИ НИКОЛА ПЕЕВ ИВАНОВ 

174.111 0.718 Н-ЦИ ГЕОРГИ МАРКОВ МИЦОВ 

174.136 0.120 Н-ЦИ ВЕЛЧО ЙОТОВ ВЕЛЧОВ 

комисията  разгледа представените оценки на пазарната стойност на обезщетението, 

полагащо се за площи  от  имоти с ограничено право на ползване – сервитут, възникващ 

от реконструкция на  водопровод   Ø110  при км.193+130, засягащ площи от имоти в 

землището  на  с. Скравена,  ЕКАТТЕ  66860, община Ботевград, за  изграждане на обект: 

Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ от км.161+367 до 

км.194+164,89, изготвени  от  лицензирани  оценители и взе следното 
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 Р Е Ш Е Н И Е:  

  Приема оценката на лицензираните  оценители за размера на пазарната 

стойност на обезщетението за площи от имоти с ограничено право на ползване-

сервитут, възникващ  от реконструкция на  водопровод   Ø110  при км.193+130, 

засягащ площ от имот в землището  на  с. Скравена,  ЕКАТТЕ  66860, община Ботевград, 

област Софийска за изграждане на: Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) 

„Мездра - Ботевград“ от км.161+367 до км.194+164,89, както следва: 

№ на имот Засегната 

площ 

в дка 

Име на собственик на имота Парично 

обезщетени

е, лева 

141.50 0,028         Н-ЦИ МАРИН ВУТОВ КРУШАРСКИ 9 

141.51 0,151            Н-ЦИ ИВАН ГЕРГОВ БЛИЗНАШКИ 49 

141.52 0,051       Н-ЦИ КОЙНА ВАСИЛЕВА РАЙЧИНОВА 16 

141.53 0,051 Н-ЦИ  СТОЯН ДОКОВ ВЕЛИНСКИ 16 

141.54 0,059 Н-ЦИ ВАСИЛ ИВАНОВ ПЕТРИНСКИ 19 

141.77 0,046                СТОЯН ЦЕНОВ ГЕРГОВ 15 

141.78 0,103     Н-ЦИ МИХАИЛ ИВАНОВ ХРИСТОВ 33 

141,79 0,133     Н-ЦИ ПЕТКО СТАНЬОВ ПАВЛОВСКИ 43 

141.80 0,126     Н-ЦИМИХАИЛ ХРИСТОВ КРУШАРСКИ 41 

141.81 0,180     Н-ЦИ ИВАН АТАНАСОВ ЙОТОВСКИ 59 

141.82 0,151     Н-ЦИ РАДА ВЕЛЧОВА ДАЦИНСКА 49 

141.83 0,117                ТАНО ЦЕКОВ ТАНОВ 38 

141.84 0,063     Н-ЦИ ДИМИТЪР ИВАНОВ ДЕЛИЕВ 21 

141.99 0,013     Н-ЦИ ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМБОЛИЕВ 5 

141.100 0,133     Н-ЦИ ИВАН СТОЙНОВ ЙОТОВ  43 

141.101 0,098 Н-ЦИ ДОЦА МИКОВА И МИКО НАЧОВ 

СТУДЕНКОВ 

32 

141.102 0,078 „РОМФАРМ КОМПАНИ“ООД 25 

141.103 0,075 Н-ЦИ ИВАН МИХОВ СТАМЕНОВ 24 

141.104 0,072 Н-ЦИ РАДА ВАСИЛЕВА ЙОТОВА 23 

141.105 0,093 Н-ЦИ КОЛО ХРИСТОВ ВАСИНСКИ 30 

141.106 0,090 Н-ЦИ АТАНАС ИВАНОВ ТАНЧОВ 29 

141.107 0,127 Н-ЦИ ИВАН МИРЧЕВ ПЕТКОВ 41 

141.108 0,011 Н-ЦИ ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ 4 

141.125 0,093 Н-ЦИ ВАСИЛ ПЪРВАНОВ МУКАНСКИ 30 

141,126 0,091 Н-ЦИ ВАСИЛ КОЛЕВ ВЪЛЧЕВ 30 

141.127 0,077 Н-ЦИ ВАСИЛ ИВАНОВ ТРИЧКОВ 25 

141.128 0,077 Н-ЦИ ВАСИЛ ПЕТРОВ ЦЕНЕВ /Н-ЦИ ВАСИЛ 

ПЕТРОВ ЦЕНОВ/ 

25 

141.129 0,077 Н-ЦИ ВЕЛЬО ВУТОВ ТОПАЛСКИ 25 
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141.130 0,114 Н-ЦИ ПЕТЪР ЦЕНОВ МАРИНКОВСКИ 37 

141.131 0,008 ЕТ „МАРИЯ РОМАНОВА“ 3 

141.158 0,115 Н-ЦИ ДРАГАН НЕНЧОВ ДАЛАКЧИЙСКИ 37 

141.159 0,134 Н-ЦИ ЦВЕТА ВАСИЛЕВА МУКАНСКА /Н-ЦИ 

ЦВЕТА ВАСИЛЕВА ПЪРВАНОВА  МУКАНСКА/ 

43 

141.160 0,185 Н-ЦИ ЯНКО ХРИСТОВ  ГЕРГОВ 59 

141.161 0,287 Н-ЦИ МАРИН ВУТОВ ГЛАВЧЕВ              93 

141.162 0,151 Н-ЦИ МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЛАЛОВА 49 

174.99 0,062 Н-ЦИ ЙОРДАН ИЛЧОВ СТАНКИНСКИ 20 

174.100 0,219 Н-ЦИ МИКО ЛАКОВ МИКОВ-ЛАШОВСКИ 

/ МИКО  ЛАКОВ МИКОВ/  

71 

174.101 0,223 Н-ЦИ ЦАНА  НИКОЛОВА РАЙЧИНОВА СЪБКОВА 72 

174.102 0,098 Н-ЦИ  КОЦО  ГЕРГОВ КАЦАРСКИ 32 

174.106 0,431 Н-ЦИ  ДИНА КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА 

/Н-ЦИ ДИМИТРА ПЕТКОВА ГЕНЧЕВА/ 

140 

174.107 0,379 Н-ЦИ ХРИСТО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВСКИ 122 

174.109 0,135 Н-ЦИ ЦОНА СТОЯНОВА  ШАБАНСКА    44 

174.110 0,301 Н-ЦИ НИКОЛА ПЕЕВ  ИВАНОВ 97 

174.111 0,718 Н-ЦИ ГЕОРГИ  МАРКОВ  МИШОВ  232 

174.136 0,120 Н-ЦИ ВЕЛЧО ЙОТОВ  ВЕЛЧОВ 39 

 

Предвид  обстоятелството, че  част  от  лицата, имащи  право  на  обезщетение  са  неизвестни 

/необходимо  е  установяване  на  наследниците  по  посочените  лица/  и  на  основание  

чл.211  от  ЗУТ,  във  връзка  с  чл.64, ал.6 от  ЗЕ, посочената  сума  за  дължимото  парично  

обезщетение  следва  да  се  внесе  в  търговска  банка, избрана  от  община  Ботевград, като  

за  сметката  задълженото  лице  ще  бъде  уведомено  допълнително. 

 На  основание  чл.210, ал.3  от  ЗУТ решението  да бъде  съобщено  на посочените   в  

настоящия  протокол  заинтересувани  лица  по  реда  на  АПК. Те могат  да  го  обжалват  по  реда  

на  чл.215, ал.3   

от  ЗУТ.   

 

К О М И С И Я: 

 

Председател:………………………/инж. Цв. Цветков/ 

 

и      членове: 

 

1……………………..                       2…………………….                          3…………………… 

            /инж. С. Атанасов/       /Н. Николов/                                           /Г. Енева/ 
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П Р О Т О К О Л 
 

 Днес 08.11.2018г. постоянната комисия по чл. 210, ал.1 от Закон за устройство 

на територията, назначена със Заповед № ОА – 282/17.06.2016год. на кмета на Община 

Ботевград, изменена  със Заповед  № ОА – 280/11.06.2018год.  в състав: 

Председател:  инж. Цветелин Цветков- зам. кмет на Община  Ботевград 

  и членове: 1. инж. Стоил Атанасов – началник отдел  „ИКС“     

     2. Николай Николов – юрисконсулт  в  отдел  „ПНО“                                                   

    3. Генка Ганева Енева – гл. специалист КИП  в  отдел  „ИКС“ 

разгледа  писмо вх. № 3400-74/03.08.2018г. на „Агенция пътна инфраструктура“  и 

приложените към него документи, относно провеждане процедура по учредяване на 

сервитути върху имоти - частна собственост от реконструирани инженерни мрежи при 

изграждане на обект:  Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - 

Ботевград“ от км.161+367 до км.194+164,89. 

  Всички процедури  са на основание  изработен  подробен  устройствен план-

парцеларен  план  ПУП-ПП, одобрен  със  Заповед № РД-02-15-98/16.09.2016г. на 

Заместник - министъра на  Министерство на регионалното развитие  и 

благоустройството. Заповедта не е обжалвана и е влязла в законна  сила, което е 

удостоверено  с писмо изх. № АУ-13-8 / 17.10.2016г. на  МРРБ. 

  За реализацията на  обекта, възниква  необходимост  от реконструкция 

/преместване/ на инженерни мрежи, попадащи в землището  на с. Скравена, община 

Ботевград, обл. Софийска с  ЕКАТТЕ 66860,  както  следва: 

 1.На лице  е  сервитут  възникващ  от   Реконструкция на газопровод   от  

км.192+200  до  км.192+500, засягащ площи от имоти в землището  на с. Скравена, 

Община Ботевград, отразени  по-долу в  таблиците   

 

№ на 

имот 

Засегната 

площ  /дка/ 

Име на собственик на имота 

 

173.079 0,012 Н-ЦИ ЦАНО ИВАНОВ  ТРИЧКОВ 

173.080             0,028 Н-ЦИ МИРЧО ИЛЧОВ МУКАНСКИ, МИТА 

МИРЧОВА 

173.081             0,034 Н-ЦИ НИКОЛА ИВАНОВ КОЦЕВ СЕКИМЕНСКИ 

/Н-ЦИ НИКОЛА ИВАНОВ СЕКИМЕНСКИ/ 

173.082     0,033 Н-ЦИ ВЕЛЧО ДИШКОВ ДЮЛГЕРСКИ 

173.083             0,035 Н-ЦИ КОЦО ГЕРГОВ КАЦАРСКИ 

173.084             0,043 Н-ЦИ ДРАГАНА ГЕРГОВА КАЦАРСКА 

173.094             0,026 Н-ЦИ СТОЯН ПЕТКОВ УРОЧАНСКИ 

173.105             0,025 Н-ЦИ ЙОНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА 
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Комисията  разгледа представените оценки на пазарната стойност на обезщетението, 

полагащо се за площи  от  имоти с ограничено право на ползване – сервитут, възникващ 

от Реконструкция  на  газопровод   от  км. 192+200  до  км.192+500км,,,   в землището  

на с. Скравена , община Ботевград, област  Софийска с ЕКАТТЕ  66860, за  изграждане 

на обект: Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ от 

км.161+367 до км.194+164,89, изготвени  от  лицензирани  оценители и взе следното 

 

 Р Е Ш Е Н И Е: 

  

  Приема оценката на лицензираните  оценители за размера на пазарната 

стойност на обезщетението за площи от имоти с ограничено право на ползване-

сервитут, възникващ  от Реконструкция  на  газопровод   от  км. 192+200  до  

км.192+500км,  в землището  на  с. Скравена , община Ботевград, област Софийска за 

изграждане на: Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ от 

км.161+367 до км.194+164,89, както следва: 

 

№  на               

имот 
Засегната 

пло

щ в 

дка 

Име на собственик на имота Парично 

обезщетение, 

 лева 

173.079 0,012 Н-ЦИ ЦАНО ИВАНОВ ТРИЧКОВ        4 

173.080 0,028             Н-ЦИ МИРЧО ИЛЧОВ МУКАНСКИ,  

М                      МИТА МИРЧОВА  

       9 

173.081 0,034  Н-ЦИ НИКОЛА ИВАНОВ КОЦЕВ СЕКИМЕНСКИ 

/Н-ЦИ НИКОЛА ИВАНОВ СЕКИМЕНСКИ/ 

     11 

173.082 0,033 Н-ЦИ ВЕЛЧО ДИШКОВ ДЮЛГЕРСКИ       11 

173.083 0,035 Н-ЦИ КОЦО ГЕРГОВ КАЦАРСКИ      12 

173.084 0,043       Н-ЦИ ДРАГАНА ГЕРГОВА КАЦАРСКА      14 

173.094 0,026       Н-ЦИ СТОЯН ПЕТКОВ УРУЧАНСКИ         8 

173.105 0,025       Н-ЦИ ЙОНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА         8 

 

Предвид  обстоятелството, че  част  от  лицата, имащи  право  на  обезщетение  са  

неизвестни /необходимо  е  установяване  на  наследниците  по  посочените  лица/  и  на  

основание  чл.211  от  ЗУТ,  във  връзка  с  чл.64, ал.6 от  ЗЕ, посочената  сума  за  дължимото  

парично  обезщетение  следва  да  се  внесе  в  търговска  банка, избрана  от  община  

Ботевград, като  за  сметката  задълженото  лице  ще  бъде  уведомено  допълнително. 
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 На  основание  чл.210, ал.3  от  ЗУТ решението  да бъде  съобщено  на посочените   в  

настоящия  протокол  заинтересувани  лица  по  реда  на  АПК. Те могат  да  го  обжалват  по  реда  

на  чл.215, ал.3   

от  ЗУТ.  

 

 К О М И С И Я:  

 

Председател:………………………/инж. Цв. Цветков/ 

 

и      членове:  

 

 

1……………………..                       2…………………….                          3…………………… 

            /инж. С. Атанасов/       /Н. Николов/                                           /Г. Енева/ 
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                                                                П Р О Т О К О Л 
 

 Днес 08.11.2018г. постоянната комисия по чл. 210, ал.1 от Закон за устройство 

на територията, назначена със Заповед № ОА – 282/17.06.2016год. на кмета на Община 

Ботевград, изменена  със Заповед  № ОА – 280/11.06.2018год.  в състав: 

Председател:  инж. Цветелин Цветков- зам. кмет на Община  Ботевград 

  и членове: 1. инж. Стоил Атанасов – началник отдел  „ИКС“     

     2. Николай Николов – юрисконсулт  в  отдел  „ПНО“                                                   

    3. Генка Ганева Енева – гл. специалист КИП  в  отдел  „ИКС“ 

разгледа  писмо вх. № 3400-74/03.08.2018г. на „Агенция пътна инфраструктура“  и 

приложените към него документи, относно провеждане процедура по учредяване на 

сервитути върху имоти - частна собственост от реконструирани инженерни мрежи при 

изграждане на обект:  Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - 

Ботевград“ от км.161+367 до км.194+164,89. 

  Всички процедури  са на основание  изработен  подробен  устройствен план-

парцеларен  план  ПУП-ПП, одобрен  със  Заповед № РД-02-15-98/16.09.2016г. на 

Заместник - министъра на  Министерство на регионалното развитие  и 

благоустройството. Заповедта не е обжалвана и е влязла в законна  сила, което е 

удостоверено  с писмо изх. № АУ-13-8 / 17.10.2016г. на  МРРБ. 

  За реализацията на  обекта, възниква  необходимост  от реконструкция 

/преместване/ на инженерни мрежи, попадащи в землището на  с. Скравена, община 

Ботевград, както  следва: 

 1.На лице  е  сервитут  възникващ  от реконструкция на  водопровод   Ø110  

при км.193+135, засягащ площ от имот в землището  на  с. Скравена,  ЕКАТТЕ  

66860, община Ботевград, отразена по-долу в  таблиците   

№ на 

имот 
Засегната 

площ  /дка/ 

Име на собственик на имота 

 

0.213 0,312                             „ХАБАГ“ООД 

 

Комисията  разгледа представените оценки на пазарната стойност на обезщетението, 

полагащо се за площи  от  имоти с ограничено право на ползване – сервитут, възникващ 

от реконструкция на  водопровод   Ø110  при км.193+135, засягащ площ от имот в 

землището  на  с. Скравена,  ЕКАТТЕ  66860, община Ботевград, за  изграждане на обект: 

Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ от км.161+367 до 

км.194+164,89, изготвени  от  лицензирани  оценители и взе следното 
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 Р Е Ш Е Н И Е:  

  Приема оценката на лицензираните  оценители за размера на пазарната 

стойност на обезщетението за площи от имоти с ограничено право на ползване-

сервитут, възникващ  от реконструкция на  водопровод   Ø110  при км.193+135, 

засягащ площ от имот в землището  на  с. Скравена,  ЕКАТТЕ  66860, община Ботевград, 

област Софийска за изграждане на: Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) 

„Мездра - Ботевград“ от км.161+367 до км.194+164,89, както следва: 

№  на имот       Засегната 

    площ в дка 

Име на собственик на имота Парично 

обезщетение, 

лева 

     0.213          0,312                   „ХАБАГ“ООД          1391 
 

 

Предвид  обстоятелството, че  част  от  лицата, имащи  право  на  обезщетение  са  неизвестни 

/необходимо  е  установяване  на  наследниците  по  посочените  лица/  и  на  основание  

чл.211  от  ЗУТ,  във  връзка  с  чл.64, ал.6 от  ЗЕ, посочената  сума  за  дължимото  парично  

обезщетение  следва  да  се  внесе  в  търговска  банка, избрана  от  община  Ботевград, като  

за  сметката  задълженото  лице  ще  бъде  уведомено  допълнително. 

 На  основание  чл.210, ал.3  от  ЗУТ решението  да бъде  съобщено  на посочените   в  

настоящия  протокол  заинтересувани  лица  по  реда  на  АПК. Те могат  да  го  обжалват  по  реда  

на  чл.215, ал.3   

от  ЗУТ. 

   

 

К О М И С И Я: 

 

 

Председател:………………………/инж. Цв. Цветков/ 

 

и      членове: 

 

1……………………..                       2…………………….                          3…………………… 

            /инж. С. Атанасов/       /Н. Николов/                                           /Г. Енева/ 
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                                                                П Р О Т О К О Л 

 

 Днес 08.11.2018г. постоянната комисия по чл. 210, ал.1 от Закон за устройство 

на територията, назначена със Заповед № ОА – 282/17.06.2016год. на кмета на Община 

Ботевград, изменена  със Заповед  № ОА – 280/11.06.2018год.  в състав: 

Председател:  инж. Цветелин Цветков- зам. кмет на Община  Ботевград 

  и членове: 1. инж. Стоил Атанасов – началник отдел  „ИКС“     

     2. Николай Николов – юрисконсулт  в  отдел  „ПНО“                                                   

    3. Генка Ганева Енева – гл. специалист КИП  в  отдел  „ИКС“ 

разгледа  писмо вх. № 3400-74/03.08.2018г. на „Агенция пътна инфраструктура“  и 

приложените към него документи, относно провеждане процедура по учредяване на 

сервитути върху имоти - частна собственост от реконструирани инженерни мрежи при 

изграждане на обект:  Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - 

Ботевград“ от км.161+367 до км.194+164,89. 

  Всички процедури  са на основание  изработен  подробен  устройствен план-

парцеларен  план  ПУП-ПП, одобрен  със  Заповед № РД-02-15-98/16.09.2016г. на 

Заместник - министъра на  Министерство на регионалното развитие  и 

благоустройството. Заповедта не е обжалвана и е влязла в законна  сила, което е 

удостоверено  с писмо изх. № АУ-13-8 / 17.10.2016г. на  МРРБ. 

  За реализацията на  обекта, възниква  необходимост  от реконструкция 

/преместване/ на инженерни мрежи, попадащи в землището на  гр. Ботевград, както  

следва: 

  1.На лице е сервитут, възникващ от реконструкция на въздушна линия 

НН при км.192+632, засягащ площ от имот в землището  на  гр. Ботевград,  ЕКАТТЕ 

05815 за изграждане на Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - 

Ботевград“ от км.161+367 до км.194+164,89, отразена по-долу в  таблиците:  

№ на 

имот 
Засегната 

площ  /дка/ 

Име на собственик на имота 

 

28.43 0,079 НИНА  ВАСИЛЕВА  ЛАКОВА 

 

Комисията  разгледа представените оценки на пазарната стойност на обезщетението, 

полагащо се за площи  от  имоти с ограничено право на ползване – сервитут, възникващ 

от реконструкция на въздушна линия НН при км.192+632, засягащ площ от имот в 

землището  на  гр. Ботевград,  ЕКАТТЕ 05815  за  изграждане на обект: Модернизация 
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на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ от км.161+367 до км.194+164,89, 

изготвени  от  лицензирани  оценители и взе следното 

 

 Р Е Ш Е Н И Е:  

  Приема оценката на лицензираните  оценители за размера на пазарната 

стойност на обезщетенията за площи от имоти с ограничено право на ползване-

сервитути, възникващи  от  реконструкция на въздушна линия НН при км.192+632, 

засягащи площи от имоти в землището  на  гр. Ботевград,  ЕКАТТЕ 05815 за изграждане 

на Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ от км.161+367 

до км.194+164,89, както следва: 

№  на имот       Засегната 

    площ в дка 

Име на собственик на имота Парично 

обезщетение, 

лева 
     28.43          0,079 НИНА ВАСИЛЕВА ЛАКОВА                            37 

    

 

 

Предвид  обстоятелството, че  част  от  лицата, имащи  право  на  обезщетение  са  неизвестни 

/необходимо  е  установяване  на  наследниците  по  посочените  лица/  и  на  основание  

чл.211  от  ЗУТ,  във  връзка  с  чл.64, ал.6 от  ЗЕ, посочената  сума  за  дължимото  парично  

обезщетение  следва  да  се  внесе  в  търговска  банка, избрана  от  община  Ботевград, като  

за  сметката  задълженото  лице  ще  бъде  уведомено  допълнително. 

 На  основание  чл.210, ал.3  от  ЗУТ решението  да бъде  съобщено  на посочените   в  

настоящия  протокол  заинтересувани  лица  по  реда  на  АПК. Те могат  да  го  обжалват  по  реда  

на  чл.215, ал.3   

от  ЗУТ. 

   

 

К О М И С И Я: 

 

 

Председател:………………………/инж. Цв. Цветков/ 

 

 

и      членове: 

 

 

1……………………..                       2…………………….                          3…………………… 

            /инж. С. Атанасов/       /Н. Николов/                                           /Г. Енева/ 
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                                                                П Р О Т О К О Л 
 

 

 Днес 08.11.2018г. постоянната комисия по чл. 210, ал.1 от Закон за устройство 

на територията, назначена със Заповед № ОА – 282/17.06.2016год. на кмета на Община 

Ботевград, изменена  със Заповед  № ОА – 280/11.06.2018год.  в състав: 

Председател:  инж. Цветелин Цветков- зам. кмет на Община  Ботевград 

  и членове: 1. инж. Стоил Атанасов – началник отдел  „ИКС“     

     2. Николай Николов – юрисконсулт  в  отдел  „ПНО“                                                   

    3. Генка Ганева Енева – гл. специалист КИП  в  отдел  „ИКС“ 

разгледа  писмо вх. № 3400-74/03.08.2018г. на „Агенция пътна инфраструктура“  и 

приложените към него документи, относно провеждане процедура по учредяване на 

сервитути върху имоти - частна собственост от реконструирани инженерни мрежи при 

изграждане на обект:  Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - 

Ботевград“ от км.161+367 до км.194+164,89. 

  Всички процедури  са на основание  изработен  подробен  устройствен план-

парцеларен  план  ПУП-ПП, одобрен  със  Заповед № РД-02-15-98/16.09.2016г. на 

Заместник - министъра на  Министерство на регионалното развитие  и 

благоустройството. Заповедта не е обжалвана и е влязла в законна  сила, което е 

удостоверено  с писмо изх. № АУ-13-8 / 17.10.2016г. на  МРРБ. 

  За реализацията на  обекта, възниква  необходимост  от реконструкция 

/преместване/ на инженерни мрежи, попадащи в землището  на гр.Ботевград, обл. 

Софийска с  ЕКАТТЕ 05815,  както  следва: 

 1.На лице  е  сервитут  възникващ  от   Реконструкция на водопровод   NV 

315 при км.193+135 и  

 2.Реконструкция на въздушна линия  НН при км.192+632  

засягащи  площи от имоти в землището  на гр.Ботевград, обл. Софийска с  

ЕКАТТЕ 05815,  гр.Ботевград, обл. Софийска с  ЕКАТТЕ 05815,   отразени  по-

долу в  таблиците   

№ на 

имот 
Засегната 

площ  /дка/ 

Име на собственик на имота 

 

29.7 0,460 Н-ЦИ ЦВЕТА ВАСИЛЕВА МУКАНСКА /Н-ЦИ 

ЦВЕТА ВАСИЛЕВА ПЪРВАНОВА МУКАНСКА/ 

 

29.9           0,087 Н-ЦИ МИЛКА НАКОВА ПЕТКОВА 

29.11           0,079 Н-ЦИ ГЕОРГИ  ИВАНОВ  ДЖИКОВ 

 29.12     0,119 Н-ЦИ ВЕЛА АТАНАСОВА ВЪЛЧЕВА 
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Комисията  разгледа представените оценки на пазарната стойност на обезщетението,  

полагащо се за площи  от  имоти с ограничено право на ползване – сервитути, 

възникващи от реконструкция на водопровод   NV 315 при км.193+135 и 

реконструкция на въздушна линия  НН при км.192+632 ,засягащи  площи от 

имоти в землището  на гр. Ботевград, обл. Софийска с  ЕКАТТЕ 05815,  гр. 

Ботевград, обл. Софийска с  ЕКАТТЕ 058151 за  изграждане на обект: 

Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ от км.161+367 

до км.194+164,89, изготвени  от  лицензирани  оценители и взе следното 

 

 Р Е Ш Е Н И Е: 

  

 Приема оценката на лицензираните  оценители за размера на пазарната стойност на 

обезщетението за площи от имоти с ограничено право на ползване-сервитути, 

възникващ  от  реконструкция на водопровод   NV 315 при км.193+135 и 

реконструкция на въздушна линия  НН при км.192+632 ,засягащи  площи от имоти 

в землището  на гр. Ботевград, обл. Софийска с  ЕКАТТЕ 05815, за изграждане на: 

Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ от км.161+367 до 

км.194+164,89, както следва: 

 

№  на 

имот 
Засегната 

площ в 

дка 

Име на собственик на имота Парично 

обезщетение, 

лева 

      29.7 0,460 Н-ЦИ ЦВЕТА ВАСИЛЕВА 

МУКАНСКА /Н-ЦИ ЦВЕТА 

ВАСИЛЕВА ПЪРВАНОВА 

МУКАНСКА/ 

 

       215 

     29.9 0,087              Н-ЦИ МИЛКА НАКОВА ПЕТКОВА           41 

   29.11 0,079        Н-ЦИ ГЕОРГИ ИВАНОВ  ДЖИКОВ     37 

   29.12 0,119  Н-ЦИ  ВЕЛА АТАНАСОВА ВЪЛЧЕВА     56 

 

Предвид  обстоятелството, че  част  от  лицата, имащи  право  на  обезщетение  са  

неизвестни /необходимо  е  установяване  на  наследниците  по  посочените  лица/  и  на  

основание  чл.211  от  ЗУТ,  във  връзка  с  чл.64, ал.6 от  ЗЕ, посочената  сума  за  дължимото  

парично  обезщетение  следва  да  се  внесе  в  търговска  банка, избрана  от  община  

Ботевград, като  за  сметката  задълженото  лице  ще  бъде  уведомено  допълнително. 
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 На  основание  чл.210, ал.3  от  ЗУТ решението  да бъде  съобщено  на посочените   в  

настоящия  протокол  заинтересувани  лица  по  реда  на  АПК. Те могат  да  го  обжалват  по  реда  

на  чл.215, ал.3   

от  ЗУТ. 

К О М И С И Я: 

 

 

Председател:………………………/инж. Цв. Цветков/ 

 

и      членове: 

 

1……………………..                       2…………………….                          3…………………… 

            /инж. С. Атанасов/       /Н. Николов/                                     /Г. Енева/ 
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                                                                П Р О Т О К О Л 
 

 

 Днес 08.11.2018г. постоянната комисия по чл. 210, ал.1 от Закон за устройство 

на територията, назначена със Заповед № ОА – 282/17.06.2016год. на кмета на Община 

Ботевград, изменена  със Заповед  № ОА – 280/11.06.2018год.  в състав: 

Председател:  инж. Цветелин Цветков- зам. кмет на Община  Ботевград 

  и членове: 1. инж. Стоил Атанасов – началник отдел  „ИКС“     

     2. Николай Николов – юрисконсулт  в  отдел  „ПНО“                                                   

    3. Генка Ганева Енева – гл. специалист КИП  в  отдел  „ИКС“ 

разгледа  писмо вх. № 3400-74/03.08.2018г. на „Агенция пътна инфраструктура“  и 

приложените към него документи, относно провеждане процедура по учредяване на 

сервитути върху имоти - частна собственост от реконструирани инженерни мрежи при 

изграждане на обект:  Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - 

Ботевград“ от км.161+367 до км.194+164,89. 

  Всички процедури  са на основание  изработен  подробен  устройствен план-

парцеларен  план  ПУП-ПП, одобрен  със  Заповед № РД-02-15-98/16.09.2016г. на 

Заместник - министъра на  Министерство на регионалното развитие  и 

благоустройството. Заповедта не е обжалвана и е влязла в законна  сила, което е 

удостоверено  с писмо изх. № АУ-13-8 / 17.10.2016г. на  МРРБ. 

  За реализацията на  обекта, възниква  необходимост  от реконструкция 

/преместване/ на инженерни мрежи, попадащи в землището на   гр. Ботевград, както  

следва: 

 1.На лице  е  сервитут  възникващ  от реконструкция на  водопровод   

NV315,  при км.193+135, 

 2.Реконструкция на водопровод Ø200-етернитов при км.192+912. 

 3.Реконструкция на водопровод Ø110РЕ при км.193+130 

 засягащи  площи от имоти  в землището  на гр. Ботевград,  обл.Софийска с  

ЕКАТТЕ 05815, отразени по-долу в  таблиците   

 

№ на 

имот 
Засегната 

площ  /дка/ 

Име на собственик на имота 

 

29.14 0.242 Н-ЦИ НИКОЛА ТОДОРОВ КОЛОВ 

29.15 0.181  ИРИНКА ЛАЗАРОВА МАРИНОВА 

29.16 0.139 Н-ЦИ ЦОЛО СТОЯНОВ ЦЕКОВ 

30.3 0.322 Н-ЦИ НЕДА ИВАНОВА КОЙЧОВСКА 
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30.4 0.156 ИВАН ВАСИЛЕВ МАРИНОВ 

30.6 0.075 Н-ЦИ ВАСИЛКА СТОЯНОВА ПАНЧЕВА  

/Н-ЦИ ВАСИЛИЦА СТОЯНОВА  ПАНЧВА/ 

30.7 0.122 Н-ЦИ СТАНА ВАСИЛЕВА СТАМЕНОВА 

30.10 0.108 Н-ЦИ ЙОРДАНА КОЦОВА КРЪСТЕВА 

30.15 0.130 Н-ЦИ СЪБКО КРЪСТЕВ КОЛАРСКИ 

30.17 0.087 Н-ЦИ СТЕФАН ПЕГРОВ ФАМПАРСКИ 

30.18 0.328 Н-ЦИ РАЙНА ГЕОРИЕВА ХАДЖИЕВА 

30.21 0.146 Н-ЦИ ХРИСТО  СТЯНОВ ДИЛОВСКИ 

30.50 0.175 СЕРГЕЙ СТАМЕНОВ СЕРГИЕВ 

29.4 0.271 „ЛОГОС ТРЕЙД“ЕООД  И 

ИВАНКА  СТОЙЧЕВА БОСОВСКА 

29.51 0.281 ЕТ“ПАЛМАР-ПАВЛИН МАРКОВ“ 

 

комисията  разгледа представените оценки на пазарната стойност на обезщетението, 

полагащо се за площи  от  имоти с ограничено право на ползване – сервитут, 

възникващ от реконструкция на  водопровод   NV315,  при км.193+135, 

реконструкция на водопровод Ø200-етернитов при км.192+912 и 

реконструкция на водопровод Ø110РЕ при км.193+130, засягащи  площи  от  

имоти  в  землището  гр. Ботевград, обл. Софийска с  ЕКАТТЕ 05815 за  

изграждане на обект: Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - 

Ботевград“ от км.161+367 до км.194+164,89, изготвени  от  лицензирани  

оценители и взе следното 

 

 Р Е Ш Е Н И Е:  

  Приема оценката на лицензираните  оценители за размера на пазарната 

стойност на обезщетението за площи от имоти с ограничено право на ползване-

сервитути, възникващи  от реконструкция на  водопровод   NV315,  при км.193+135, 

реконструкция на водопровод Ø200-етернитов при км.192+912 и реконструкция на 

водопровод Ø110РЕ при км.193+130, реконструкция на  водопровод   NV315,  при 

км.193+135, реконструкция на водопровод Ø200-етернитов при км.192+912 и 

реконструкция на водопровод Ø110РЕ при км.193+130 в землището  на гр. 

Ботевград, обл. Софийска с  ЕКАТТЕ 05815 за изграждане на: Модернизация на 

участък от път І-1 (Е 79) „Мездра - Ботевград“ от км.161+367 до км.194+164,89, 

както следва: 
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№  на 

      имот 

Засегната 

площ в дка 

Име на собственик на имота Парично 

обезщетение, 

лева 

29.14 0,242 Н-ЦИ НИКОЛА ТОДОРОВ КОЛОВ        113 

29.15 0.181  ИРИНКА ЛАЗАРОВА МАРИНОВА     85 

29.16 0.139 Н-ЦИ ЦОЛО СТОЯНОВ ЦЕКОВ     65 

30.3 0.322 Н-ЦИ НЕДА ИВАНОВА КОЙЧОВСКА   150 

30.4 0.156 ИВАН ВАСИЛЕВ МАРИНОВ     73 

30.6 0.075 Н-ЦИ ВАСИЛКА СТОЯНОВА 

ПАНЧЕВА  /Н-ЦИ ВАСИЛИЦА 

СТОЯНОВА  ПАНЧВА/ 

    35 

30.7 0.122 Н-ЦИ СТАНА ВАСИЛЕВА 

СТАМЕНОВА 

    57 

30.10 0.108 Н-ЦИ ЙОРДАНА КОЦОВА КРЪСТЕВА     50 

30.15 0,130 Н-ЦИ СЪБКО КРЪСТЕВ КОЛАРСКИ     61 

30.17 0.087 Н-ЦИ СТЕФАН ПЕГРОВ ФАМПАРСКИ     41 

30.18 0.328 Н-ЦИ РАЙНА ГЕОРИЕВА ХАДЖИЕВА   153 

30.21 0.146 Н-ЦИ ХРИСТО  СТЯНОВ ДИЛОВСКИ     68 

30.50 0.175 СЕРГЕЙ СТАМЕНОВ СЕРГИЕВ     82 

29.4 0.271 „ЛОГОС ТРЕЙД“ЕООД  И 

ИВАНКА  СТОЙЧЕВА  БОСОВСКА 

1368 

29.51 0.281 ЕТ“ПАЛМАР-ПАВЛИН МАРКОВ“ 1418 

Предвид  обстоятелството, че  част  от  лицата, имащи  право  на  обезщетение  са  неизвестни 

/необходимо  е  установяване  на  наследниците  по  посочените  лица/  и  на  основание  

чл.211  от  ЗУТ,  във  връзка  с  чл.64, ал.6 от  ЗЕ, посочената  сума  за  дължимото  парично  

обезщетение  следва  да  се  внесе  в  търговска  банка, избрана  от  община  Ботевград, като  

за  сметката  задълженото  лице  ще  бъде  уведомено  допълнително. 

 На  основание  чл.210, ал.3  от  ЗУТ решението  да бъде  съобщено  на посочените   в  

настоящия  протокол  заинтересувани  лица  по  реда  на  АПК. Те могат  да  го  обжалват  по  реда  

на  чл.215, ал.3   

от  ЗУТ. 

   

К О М И С И Я: 

 

 

Председател:………………………/инж. Цв. Цветков/ 

 

 

и      членове: 

 

 

1……………………..                       2…………………….                          3…………………… 

            /инж. С. Атанасов/       /Н. Николов/                                           /Г. Енева/ 
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