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25. – Община гр. Божурище, Софийска об-
ласт, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съоб-
щава, че с Решение № 4 от протокол № 1 от 
28.01.2021 г. на ОбС – Божурище, е одобрен 
проект за изменение на подробен устройствен 
план – план за регулация и план за застроява-
не (ПРЗ) в обхват УПИ XXV-25.170 (поземлен 
имот с идентификатор 77246.25.170), квартал 1, 
м. Герена, с. Хераково, община Божурище. С 
проекта за изменение на ПУП – плана за регу-
лация – урегулиран поземлен имот (УПИ) XXV-
25.170, кв. 1, м. Герена, с. Хераково, се разделя 
на десет нови урегулирани поземлени имота и 
се създават два нови квартала. Устройствената 
зона се запазва – жилищна устройствена зона, 
означена като (Жм). На основание чл. 215, ал. 1 
и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат 
да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез 
Общинския съвет – Божурище, до Администра-
тивния съд – София област, в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
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42. – Община гр. Божурище, Софийска област, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 3 от протокол № 1 от 28.01.2021 г. на 
ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен 
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) 
за елементите на техническата инфраструктура на 
линеен обект извън границите на урбанизираната 
територия за осигуряване на транспортен достъп 
до имот № 18174.22.32, м. Шеовица, с. Гурмазово, 
община Божурище, в обхват полски път с иден-
тификатор № 18174.22.169 по КККР на с. Гурма-
зово, община Божурище, одобрени със Заповед 
№ РД-18-24 от 28.03.2016 г. на изпълнителния 
директор на АГКК. На основание чл. 215, ал. 1 
и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат 
да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез 
Общинския съвет – Божурище, до Администра-
тивния съд – София област, в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
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1. – Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ“, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на 
заинтересуваните страни, че е постъпило заяв-
ление вх. № 2600-7/5.03.2021 г. от „Трейс Рисор-
сиз“ – ЕООД, София, с управител Атанас Петров 
Тасмов чрез пълномощник Диляна Петрова Сто-
именова с внесен за приемане и одобрение проект 
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен 
план (ПП) за трасе и сервитут на система от 
четири броя шахтови кладенци, тръбопроводи, 
кабел за управление на автоматиката, ел. захран-
ване на шахтовите кладенци и ел. захранване 
20 kW на помпена станция в УПИ I-49.84 – „За 
производствени, складови дейности и техническа 
инфраструктура“, в кв. 132 по регулационния 
план на гр. Брезник. ПУП – ПП предвижда 
трасето на водопроводите да премине през ПИ 
с № 06286.49.11, 06286.49.81, 06286.49.83 по КККР 
на гр. Брезник, които представляват земеделска 
земя с НТП „нива“, ПИ № 06286.49.70 по КККР 
на гр. Брезник, представляващ земеделска земя 
с НТП „изоставена орна земя“, ПИ № 06286.49.66 
по КККР на гр. Брезник, представляващ земе-
делска земя с НТП „за селскостопански, горски 
ведомствен път“, ПИ № 06286.49.64 по КККР на 
гр. Брез ник, представляващ територия на транс-

порта с ПТП „за местен път“ и ПИ № 06286.48.2 по 
КККР на гр. Брезник, представляващ територия, 
завзета от води и водни обекти с НТП „за водно 
течение“, два броя кладенеца са в землището на 
гр. Брезник. Други два кладенеца ще бъдат изгра-
дени в землището на с. Конска, община Брезник, 
за което се предвижда трасето на водопроводите 
да премине през ПИ № 41126.13.106, 41126.13.107, 
41126.13.108 по КВС на с. Конска, община Брез-
ник, които представляват земеделска земя с НТП 
„нива“, ПИ с № 41126.13.292 по КВС на с. Конска, 
който представлява земеделска земя с НТП „за 
селскостопански, горски ведомствен път“, ПИ 
с № 41126.13.301 по КВС на с. Конска, който 
представлява земеделска земя с НТП „изоста-
вена орна земя“, и ПИ с № 41126.13.299 по КВС 
на с. Конска, представляващ земеделска земя с 
НТП „дере“. Проектът за ПУП – ПП се намира 
в дирекция „ТСУ и ЕИ“ при Община Брезник и 
може да бъде прегледан всеки присъствен ден. 
Заинтересуваните страни в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация – Брезник, 
съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
1808

8. – Община Велинград на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 72 от 
25.02.2021 г. на ОбС – Велинград, е одобрен 
ПУП – парцеларен план – за трасе на нов во-
допровод за минерална вода от сондаж № 8КГ 
„Топилата“ в УПИ № L – „3a хотел, ресторант, 
търговия, услуги и рехабилитация“, кв. № 3442 
(ПИ 10450.501.2825), преминаващ през ПИ 
10450.501.2780 (за жилищни нужди) (на тротоара 
ще се изгради водомерна шахта и резервоар), 
ПИ 10450.502.3351 (река) и ПИ 10450.502.3359, 
10450.502.3050, 10450.502.3356, 10450.502.3046, 
10450.502.3079, 10450.502.3054, 10450.502.3132, 
10450.502.3348, 10450.502.3031, 10450.502.3152, 
10450.502.3155 (улици), по регулационния план и 
кадастралната карта на гр. Велинград, преминава 
през ПИ 10450.150.110 (полски път) и завършва в 
УПИ № СLIХ-159 – „За хотел, търговия и услуги, 
бар-ресторант, спа, басейн, отдих, балнеолечение“, 
м. Голямо блато (ПИ 10450.149.159), по КККР на 
гр. Велинград (където ще се изгради водомерна 
шахта). Трасето е възложено от „Строителна къща 
„Диамант ООД“ – ООД, Пловдив. Дължината на 
новия подземен водопровод ще бъде 2202 м – в 
регулация, и 132 м – извън регулация.
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9. – Община Велинград на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 71 от 
25.02.2021 г. на ОбС – Велинград, е одобрен 
ПУП – парцеларен план за ремонт и рекон-
струкция на съществуващ водопровод от водоем 
в ПИ  10450.217.69 и шахта в ПИ 10450.217.54 по 
КК на гр. Велинград до водоем в ПИ 10450.99.71. 
С проекта са определени засегнатите имоти от 
трасето и сервитутът на съществуващия водо-
провод, който започва от помпено помещение 
към водоем „Гергевана“ (ПИ 10450.217.69), а 
шахтата, от която започва трасето, се намира в 
ПИ 10450.217.54. Оттам трасето продължава на 
северозапад до т. 16, където прави чупка и тръгва 
на североизток през земеделски и горски имоти, 


