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№ ОА-417
София 21.12.2018 г.
На основание чл. 34а, ал. 2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 34в от
Закона за държавната собственост и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията,
съвместна Заповед № РД-02-14-1197/23.11.2018 г./ЗМФ-1086/23.11.2018 г. на
министъра на регионалното развитие и министъра на финансите, постъпила в Областна
администрация Софийска област с писмо с вх. № 04-06-109 от 03.12.2018 г., във връзка
с влязъл в сила подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/, одобрен с
Решение №2080 по Протокол №55 на Общински съвет – Самоков от 17.07.2015 г. /обн.,
ДВ, бр. 64 от 21.08.2015 г./, влязло в законна сила, удостоверено с констативен акт от
23.09.2015 г. на Общински съвет – Самоков.
НАРЕЖДАМ
Отчуждавам за задоволяване на държавна нужда, за реализацията на обект: „Път ІІ-82
„Обход на гр. Самоков” от км. 2+156.66 до км. 4+740.11, имоти и части от имоти –
частна собственост, намиращи се в землищата на село Драгушиново и град Самоков,
община Самоков, Софийска област съгласно одобрен подробен устройствен план –
парцеларен план с Решение № 2080 по Протокол № 55 на Общински съвет – Самоков
от 17.07.2015 г. /обн., ДВ, бр. 64 от 21.08.2015 г./, влязло в законна сила, удостоверено с
констативен акт от 23.09.2015 г. на Общински съвет – Самоков. Имотите са в
землищата на град Самоков и село Драгушиново, община Самоков, Софийска област.
Обектът е част от съществуващия обходен път на гр. Самоков от север и за София е
връзка с път ІІ-82 Костенец – Радуил – Боровец – Самоков - Панчарево, и път ІІІ-822
Самоков – Живково - Ихтиман, с неприключили отчуждения. Имотите и частите от
имоти – частна собственост са подробно описани по вид, размер, местонахождение,
собственици и размер на парично обезщетение в приложението, неразделна част от
настоящата заповед.
Средствата необходими за изплащане на дължимите парични обезщетения на
собствениците на засегнатите имоти и части от имоти – частна собственост, са в
размер на общо 16 391 (шестнадесет хиляди триста деветдесет и един) лева.
Цитираната по-горе сума, необходима за обезщетяване на засегнатите имоти и части от
имоти, се осигурява на правоимащите лица от Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/
в съответствие с чл. 39 от ЗДС. Необходимите средства за изплащане на определеното
равностойно обезщетение, при отчуждаване на засегнатите имоти и части от имоти, са
София - 1000, бул. “Витоша” № 6, тел. 9301-801, 9301-813, факс 988-34-84,
e-mail: sofoblast@government.bg; www.sofoblast.bg

1

предвидени в поименните списъци на АПИ за капиталови разходи – 2018 г., като
горепосоченият обект е планиран в бюджет 2018 г. на Програма §54-00 „Придобиване
на земя”, позиция 25-2322, с осигурена годишна задача за изпълнение в размер на 50
000, 00 лева.
Имотите и частите от имоти – частна собственост са подробно описани по вид,
размер, местонахождение, собственици и размер на парично обезщетение в
приложението, неразделна част от настоящата заповед.
Изплащането на обезщетенията на заинтересованите лица ще започне след
влизане в сила настоящата заповед по реда на чл. 39 от ЗДС.
Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни по реда на чл. 61,
ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс. Копие от заповедта да се
изпрати на кмета на Община Самоков за обявяване по реда на чл. 34в, ал. 2 от ЗДС и да
се публикува в интернет страницата на Областна администрация Софийска област.
Настоящата заповед подлежи на обжалване чрез Областния управител на
Софийска област пред Административен съд – София област в 14-дневен срок от
съобщаването й.

ИЛИАН ТОДОРОВ
Областен управител на Софийска област
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