
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР” 

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg 

З А П О В Е Д 

№ РНИ18-РД09-370/06.12.2018г. 

На основание чл. 193, ал. 3 oт ЗУТ във връзка със Заповед № СОА17-РД09-622/19.06.2017 

г. на Кмета на СО, чл. 67, ал.2, чл.110, ал.1, т.5 и §5, т.33 от Закона за устройство на 

територията, Парцеларен план за инженерна инфраструктура – трасета, тласкател, 

събирателен колектор и съпътстващи съоръжения, преминаващи през землищата на кв. 

Бенковски, с. Кубратово, с. Световрачане, с. Негован  и с. Чепинци, одобрен с Решение 

№209 по Протокол №64 от 29.04.2010 г. на Столичен общински съвет и поради липсата на 

друго икономически целесъобразно техническо решение за реализиране на проекта,  

 

НАРЕЖДАМ: 

 

I. Учредявам в полза на Столична община право на сервитутна ивица върху Поземлен 

имот с идентификатор 65601.5472.26 с площ от 3148 кв.м. с начин на трайно ползване: 

нива по КККР на с. Световрачане, одобрени със Заповед №РД-18-8/16.01.2012 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК и парцеларен план за трасета на тласкател, събирателен 

колектор и съпътстващи съоръжения по полски път през землищата на кв. Бенковски, с. 

Кубратово,  с. Световрачане, с. Негован  и с. Чепинци, одобрен с Решение №209 по 

Протокол №64 от 29.04.2010 г. на Столичен общински съвет, собственост на наследници 

на Богдан Панайотов Стоянов, починал на 22.08.1960 г., а именно: 1. Цветанка ****** 

Милева  ЕГН:*********, с постоянен адрес: гр. София, кв. „Бенковски“,  2. Богдан ***** 

Панайотов, ЕГН:**********, с постоянен адрес: с. Подгумер, ул. „Стара Планина“, 3. 

Георгия ********** Панайотова ЕГН:**********, с постоянен адрес: с. Подгумер, ул. 

„Стара Планина“ 4. Елисавета ********** Капитанска ЕГН:**********, с постоянен 

адрес: с. Подгумер, ул. „Стара Планина“ 5. Валя ******** Златкова ЕГН: 91******53, с 

постоянен адрес: с. Подгумер, ул. „Свети Димитър“, 6. Денис ******* Златков 

ЕГН:94******64, с постоянен адрес: с. Подгумер, ул. „Свети Димитър“, 7. Ивайла 

******** Златкова ЕГН:**********, с постоянен адрес: гр. Симитли, ул. „Георги 

Димитров“,  8. Гергана ******** Колева ЕГН: **********, с постоянен адрес с. 

Подгумер, ул. „Стара Планина“, 9. Даниела *********** Кръстева ЕГН: ***********, с 

постоянен адрес с. Чепинци, ул. „Лесновска“, 10. Зоя ******** Ангелова ЕГН: 

**********, с постоянен адрес с. Лозен, ул. „Лозенска Планина“ , 

 

 

 
Заповедта се издава в 16  /шестнадесет/ екземпляра – 1 /един/ за издателя и 15 /петнадесет/ за 

адресатите  на  хартиен носител. 
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 11. Гроздан ********* Грозданов ЕГН: **********, с постоянен адрес с. Световрачене, 

ул. „Искър“, 12. Васил ******* Христов ЕГН: **********, с постоянен адрес гр. София, 

ул. „Янко Забунов“, 13. Зорничка ******* Христова ЕГН: **********, с постоянен адрес 

гр. София,  ул. „757-ма“, 14. Димчо ******** Христов ЕГН: **********, с постоянен 

адрес гр. София, ж.к. Овча Купел,  ул. „757“, 15. Симеон ****** Христов 

ЕГН:**********, с постоянен адрес гр. София, ж.к. Овча Купел,  ул. „757-ма“, съгласно 

служебно издадено от СО – район „Нови Искър“, удостоверение за наследници от 

13.07.2018 г. 

 

II. Oпределям площ на ограничението 27 кв.м. съгласно парцеларен план за трасета на 

тласкател, събирателен колектор и съпътстващи съоръжения по полски път през 

землищата на кв. Бенковски, с. Кубратово,  с. Световрачане, с. Негован  и с. Чепинци, 

одобрен с Решение №209 по Протокол №64 от 29.04.2010 г. на Столичен общински съвет и 

приложена извадка към него. 

 

Титулярът на учреденото право на сервитут: Столична община, ЕИК:000696327, 

представлявана от Йорданка Асенова Фандъкова – кмет на общината, със  седалище и 

адрес: гр. София, ул. „Московска“ №33, не може да влошава условията на застрояване на 

поземления имот, както и да препятства установения начин на трайно ползване на същия. 

 

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на наследниците на Богдан Панайотов 

Стоянов в, Гл. счетоводител на район „Нови Искър“, Гл. архитект на район „Нови Искър“ 

и финансовият контрольор на район „Нови Искър“. 

 

Заповедта може да бъде обжалвана в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й 

пред Административен съд – София град. 

 

Неразделна част към настоящата заповед са : 

 

 Комбинирана скица за пълна или частична идентичност на ПИ 65601.5472.26, 

отразяваща територия, попадаща в трасе на съоръжение по парцеларен план ; 

 Копие от кадастрална карта с данни от КРНИ от 02.11.2018 г. 

 

 

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА                               /П/ 

КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ 
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