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о.т. 145б – о.т. 145в – о.т. 145г – о.т. 145д – о.т. 1
45е – о.т. 145ж – о.т. 145з – о.т. 145и – о.т. 145й –  
о.т. 145к – о.т. 145л – о.т. 145м – о.т. 145н до 
о.т. 128о, м. В.з. Малинова долина – Герена, р-н 
„Панчарево“, и за урегулиране на ПИ с идентифи-
катори 04234.6909.35, 04234.6909.63, 04234.6909.64, 
04234.6909.65, 04234.6909.66 , 04234.6909.67, 
04234.6908.5, 04234.6908.514, 04234.6908.515 и 
04234.6908.516 за създаване на нови УПИ І-35 – „за 
жил. стр.“, УПИ ІІ-63, 64 – „за жил. стр.“, УПИ 
ІІІ-65 – „за жил. стр.“, УПИ ІV-66, 67 – „за жил. 
стр.“, от кв. 15а; УПИ ХХХ-5 – „за жил. стр.“, 
от кв. 15; УПИ V-514 – „за жил. стр.“, УПИ 
VІ-515 – „за жил. стр.“, и УПИ VІІ-516 – „за жил. 
стр.“, от кв. 15б, м. В.з. Малинова долина – Ге-
рена; ПРЗ за нови УПИ І-35 – „за жил. стр.“, 
УПИ ІІ-63, 64 – „за жил. стр.“, УПИ ІІІ-65 – „за 
жил. стр.“, УПИ ІV-66, 67 – „за жил. стр.“, от 
кв. 15а, УПИ ХХХ-5 – „за жил. стр.“, от кв. 15, 
УПИ V-514 – „за жил. стр.“, УПИ VІ-515 – „за 
жил. стр.“, и УПИ VІІ-516 – „за жил. стр.“, от 
кв. 15б, м. В.з. Малинова долина – Герена, р-н 
„Панчарево“. Решението и проектът са изложени 
в Район „Панчарево“. 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 „Панчарево“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
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24. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал.  1 от ЗУТ съобщава Решение №  11 по про-
токол № 26 от 14.01.2021 г. на СОС, с което 
се одобрява ПУП за: план за регулация и за-
строяване на ПИ с идентификатор 12084.2757.4 
по КККР на с. Волуяк, район „Връбница“, за 
образуване на нов УПИ VІ-4 – „за безвредно 
производство, офиси, складове, работилници, 
общежития, автопарк и трафопост“, в кв. 113б, 
м. Волуяк – гарата; изменение на плана за 
улична регулация при о.т. 7б и план за улична 
регулация по о.т. 7б – о.т. 528и (нова) – о.т. 528з 
(нова) – о.т. 528ж (нова) – о.т. 528е (нова) – 
о.т. 528д (нова) – о.т. 528г (нова) – о.т. 528в и 
план-схема по част ВиК в обхвата на разработ-
ката. Решението и одобреният проект на ПУП 
са публикувани на интернет страницата на Сто-
личната община – Направление „Архитектура и 
градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени 
за запознаване в Район „Връбница“. 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 „Връбница“ 
и се изпращат в Административния съд – София-
град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ 
на Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
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2. – Община Аксаково на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
на подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) като част от КПИИ по чл. 150 от 
с.з. за обект: „Кабелна линия средно напрежение 
(СрН) от съществуващ стоманобетонов стълб 
(СБС) на ВЕЛ 20 kV „Аксаково“, намиращ се в 
поземлен имот (ПИ) с идентификатори 00182.9.89 

до ново метално табло – трансформатор тип МТТ 
100 kVА – 20/0,4 kV (с монтаж на ТМ 1х50 kVА) в 
поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00182.9.63 по 
КККР на гр. Аксаково, община Аксаково, област 
Варна“. Проектът на изработения ПУП – ПП е 
изложен за разглеждане в техническата служба на 
Община Аксаково, ет. 4, стая № 6. Приемният ден 
на техническата служба е всеки вторник от 9 ч. до 
12 ч. и от 13 ч. до 16 ч. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по изработения ПУП – ПП до кмета 
на община Аксаково.
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73. – Община Благоевград на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен про-
ект за подробен устройствен план (ПУП) – пар-
целарен план (ПП) за външно кабелно електро-
захранване НН на обект: „Сграда със смесено 
предназначение – офиси и жилища, лятна кухня 
и навес с барбекю“, в УПИ I-341, кв. 8 по плана 
на с. Селище, община Благоевград, засягащ и 
ограничаващ ползването на имот с идентифика-
тор 66055.90.28 (пасище – общинска собственост) 
по кадастралната карта на с. Селище, община 
Благоевград. Проектът е изложен в стая № 220 
на 2-рия етаж в сградата на Община Благоевград. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация – Благоевград.
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1. – Община Божурище на основание чл. 128, 
ал. 1 и 2 във връзка с ал. 12 от ЗУТ съобщава, 
че е изработен проект за изменение на подробен 
устройствен план – парцеларен план, парцеларен 
план и план-схема за външен водопровод до пло-
щадката на ГИС „Калотина“, фаза окончателен 
проект за обект „Междусистемна газова връзка 
България – Сърбия на българска територия“, 
включващ парцеларни планове за трасето на 
газопровода, неговите технологични съоръжения 
и елементите на обслужващата техническа ин-
фраструктура през землището на с. Храбърско на 
територията на община Божурище. Проектната 
документация е изложена за разглеждане в Об-
щина Божурище. На основание на 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“.
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341. – Областният управител на област с 
административен център Варна на основание 
чл. 149, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 148, ал. 3, 
т. 1, ал. 4 и 5 от ЗУТ съобщава, че е издал 
Разрешение за строеж № 101 от 15.02.2021 г. за 
обект: Реконструкция на въздушна линия (ВЛ) 
110 kV „Сигнал“ от Подстанция „Тръстиково“ 
до Подстанция „Величково“, на територията на 
област Варна: землището на с. Тръстиково, об-
щина Аврен; землището на с. Падина, община 
Девня; землищата на с. Житница, с. Бозвелийско 
и с. Бързица, община Провадия; землището на 
с. Нова шипка, община Долни чифлик; землищата 
на с. Цонево и с. Величково, община Дългопол. 


