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по кафявите и зелените линии, цифри, букви и 
зачертавания съгласно приложения проект; 2. план 
за регулация за създаване на нови УПИ I-2 – „за 
ЖС“, УПИ II-2 – „за ЖС“, УПИ III-2 – „за ЖС“, 
и УПИ IV-2 – „за ЖС“, от кв. 48 по плана на м. 
С. Желява, район „Кремиковци“, по червените 
и сините линии, цифри и текст съгласно при-
ложения проект; 3. план за застрояване за нови 
УПИ I-2 – „за ЖС“, УПИ II-2 – „за ЖС“, УПИ 
III-2 – „за ЖС“, и УПИ IV-2 – „за ЖС“, от кв. 48 
по плана на м. С. Желява, район „Кремиковци“, 
съгласно приложения проект и без допускане на 
намалени разстояния към съседни имоти и/или 
сгради, включително през улица. Решението да 
се съобщи на заинтересуваните лица по реда на 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. Решението може да бъде 
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред 
Административния съд – София-град, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“. 
Жалбите се подават в район „Кремиковци“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ на 
Столичната община.
4398

380. – Община гр. Божурище, Софийска област
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен проект за изменение на подробен 
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) 
в обхват: Модернизация на съществуващото трасе 
на път І-8 „Калотина – СОП“ от км 1+000 до км 
48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, 
касаещ реконструкцията на съществуващи инже-
нерни мрежи, на територията на с. Храбърско, 
община Божурище, Софийска област. Проектът 
за ПУП – ПП е изложен за разглеждане в Об-
щина Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от 
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания 
по проекта за подробен устройствен план до 
общинската администрация в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.
4449

190. – Община Велико Търново на основа-
ние чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изра-
ботен проект на подробен устройствен план 
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на 
техническата инфраструктура (външна канализа-
ция) по КККР на с. Арбанаси в обхвата на ПИ 
00583.28.22 – за второстепенна улица; собстве- 
ник – Община Велико Търново, с цел: ПУП – ПП 
за елементи на техническата инфраструктура 
(външна канализация) и ВиК схема – идеен 
проект като вид – ПУП по чл. 110, ал. 5 от ЗУТ 
(парцеларен план). Проектът се намира в стая 
516 на Община Велико Търново и може да бъде 
разгледан от заинтересованите страни от поне-
делник до петък от 8,30 до 12,30 ч. и от 13 до 
17 ч. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересованите лица могат да направят пис-
мени възражения, предложения и искания по 
проекта до Община Велико Търново.
4382

70. – Община Исперих на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите 
лица, че е изработен проект: ПУП – ПЗ (подро-

бен устройствен план – план за застрояване) на 
поземлен имот с идентификатор № 32874.27.177 
по кадастралната карта на гр. Исперих, общи-
на Исперих, област Разград, с цел промяна на 
предназначението на земята от „Земеделска“ за 
„Обществено обслужване“. Проектът е изложен 
в стая № 18 на Община Исперих. На основа-
ние чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до Община 
Исперих в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“.
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23. – Община „Марица“, област Пловдив, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на за-
интересованите, че на основание Решение № 197 
от 27.05.2020 г. на Общинския съвет „Марица“ 
е одобрен ПУП – парцеларен план за обект: 
„Второстепенна водопроводна мрежа PE-HD за 
захранване на „Жилищен комплекс от затворен 
тип“ и КОО „Рея“ в кв. 38 – УПИ IV-5, масив 
38, по полски пътища по КК на с. Костиево, 
община „Марица“. Уличният водопровод преми-
нава по полски пътища, по следата на вариант 
единствен, нанесен върху приложения проект 
на ПУП – ПП и регистър на засегнатите от тра-
сето имоти. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ 
решението подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
чрез Община „Марица“ до Административния 
съд – Пловдив.
4385

24. – Община „Марица“, област Пловдив, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на за-
интересованите, че на основание Решение № 193 
от 27.05.2020 г. на Общинския съвет „Марица“ 
е одобрен ПУП – парцеларен план на трасе на 
кабелни линии НН от РУНН на БКТП „Детска 
градина“ до нови електромерни табла ТЕПО, 
монтирани на границата на ПИ № 11845.26.11 и 
ПИ № 11845.27.10 по кадастралната карта на с. 
Войводиново. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ 
решението подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
чрез Община „Марица“ до Административния 
съд – Пловдив. 
4386

4. – Община гр. Септември, област Пазар-
джик, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ 
обявява, че е изготвен план на новообразуваните 
имоти на имотите на ползвателите и на бившите 
собственици в цифров и графичен вид в М 1:1000 
за земеделски земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ по 
КК на землище с. Славовица, община Септем-
ври, за имоти с идентификатори 67009.20.510, 
67009.15.239, 67009.15.235, 67009.20.274, м. Сла-
вовица, и имот с идентификатор 67009.18.231 в 
м. Завоя. Планът на новообразуваните имоти, 
регистърът на новообразуваните имоти на полз-
вателите и на бившите собственици и таблицата 
за изчисление на дължимото обезщетение на 
бившите собственици са изложени за разглеждане 
в сградата на общинската администрация – гр. 
Септември, дирекция „АТУ, И и ООС“, ет. 3, 
стая 11. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ 
в едномесечен срок от датата на обнародване на 
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересова-
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