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разглеждане в приемното време в зала 5, партера 
на Община Благоевград: сряда – от 9 до 12 ч. и 
от 14 до 17 ч.; петък – от 9 до 12 ч.
3618

1. – Община гр. Божурище, Софийска област, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен проект за подробен устройствен план 
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: АМ 
„Европа“, участък по нов терен от км 32+447.20 
(край на ПУП – ПП за обект: „Модернизация на 
съществуващо трасе на път І-8 „Калотина – СОП 
от км 1+000 до км 48+270, учасатък от км 1+000 
до км 32+447.20, одобрен със Заповед № РД-02-
15-122 от 20.08.2014 г. на МРРБ – км 32+449.08 по 
технически проект от 2019 г.) до км 48+611.93/
начало на пътен възел при пресичането на път 
ІІ-18 „Софийски околовръстен път“ със „Северна 
скоростна тангента“. На територията на община 
Божурище парцеларният план засяга поземлени 
имоти в землищата на с. Храбърско, с. Хераково 
и с. Пролеша. Проектът за ПУП – ПП е изложен 
за разглеждане в Община Божурище. На осно-
вание 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 „Дър-
жавен вестник“.
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2. – Община гр. Божурище, Софийска об-
ласт, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съоб-
щава, че с Решение № 30 от протокол № 4 от 
29.04.2021 г. на ОбС – Божурище, е одобрен 
проект за подробен устройствен план – пар-
целарен план (ПУП – ПП) за елементите на 
техническата инфраструктура на линеен обект 
извън границите на урбанизираната територия 
за осигуряване на транспортен достъп до имот 
№ 18174.31.65, м. Грамаге, с. Гурмазово, община 
Божурище, в обхват полски път с идентификатор 
№ 18174.31.133 по КККР на с. Гурмазово, 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 Общин-
ския съвет – Божурище, до Административния 
съд – София област, в 30-дневен срок от обна-
родването в „Държавен вестник“.
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5. – Община Ботевград на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 112 от 
27.05.2021 г. на Общинския съвет – Ботевград, 
е одобрен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за „Транс-
портен достъп – път с трайна настилка“, засягащ 
поземлени имоти с идентификатори 12283.234.100 
и 12283.234.99 по КККР в землището на с. Вра-
чеш, община Ботевград. Проектът е изложен в 
стая 28 в сградата на общината. На основание 
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обна-
родване на настоящото обявление в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да напра-
вят писмени възражения по одобрения проект 
чрез Община Ботевград до Административния 
съд – София област.
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1. – Община Ветово на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че 
е изработен проект за ПУП  –  ПП на трасе за 
довеждащ водопровод  50 мм за ПИ № 502.198, 
ПИ № 502.203, ПИ № 502.223 и ПИ № 502.255, 
м. Башака, гр. Ветово, община Ветово, област 
Русе. Трасето тръгва от съществуващ кладенец, 
намиращ се в поземлен имот с идентификатор 
10803.280.637, с НТП – „Рибарник“, преминава 
през ПИ с номера, както следва: ПИ 502.300 с 
НТП – „За земеделски труд и отдих“ (съгласно § 
4 от ЗСПЗЗ); ПИ 502.301 с НТП – „За земеделски 
труд и отдих“ (съгласно § 4 от ЗСПЗЗ); ПИ 502.299 
с НТП – „За земеделски труд и отдих“ (съгласно 
§ 4 от ЗСПЗЗ); ПИ 502.298, с НТП – „За земе-
делски труд и отдих“ (съгласно § 4 от ЗСПЗЗ); 
ПИ 502.297 с НТП – „За земеделски труд и 
отдих“ (съгласно § 4 от ЗСПЗЗ); ПИ 502.7020 с 
НТП – „За второстепенна улица“; ПИ 502.7018 с 
НТП – „За второстепенна улица“. В ПИ 502.7017 
с НТП – „За второстепенна улица“, се разделя на 
две отклонения: едното достига до ПИ 502.223 с 
НТП – „За земеделски труд и отдих“ (съгласно § 
4 от ЗСПЗЗ), а другото достига до ПИ 502.198 с 
НТП – „За земеделски труд и отдих“ (съгласно 
§ 4 от ЗСПЗЗ). Трасето е с дължина 574,67 м и 
попада извън урбанизираната територия. Проек-
тът се намира в сградата на общинската адми-
нистрация, ет. 1, стая № 4, отдел „Устройство на 
територията“. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването на обявле-
нието в „Държавен вестник“ заинтересованите 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общин-
ската администрация.
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163. – Община гр. Гълъбово, област Стара 
Загора, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съоб-
щава, че е изработен проект за подробен ус-
тройствен план – парцеларен план за обект на 
техническата инфраструктура извън границите 
на урбанизираните територии: „Кабелни линии 
20 kV за присъединяване на нов трафопост тип 
БКТП 1х800 kVА в имот № 53134.514.255 по КК 
на с. Обручище към ел. мрежата и кабели ниско 
напрежение към съществуващи клиенти“, с трасе 
и сервитути през имоти 53134.23.103; 53134.502.42; 
53134.502.228; 53134.514.255 и 53134.515.256 по КК 
на с. Обручище. Проектът е изложен в сградата 
на общинската администрация – стая № 207. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ заин-
тересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация – Гълъбово.
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52. – Община Казанлък на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план 
на подземен електропровод и водопровод за 
захранване на ПИ с идентификатор 27499.14.2, 
с НТП – „нива“, в землище с. Енина, соб-
ственост на Стефан Ничев, преминаващ през 
ПИ с идентификатори и с НТП: 27499.13.82; 
27499.14.81 – „за селскостопански, горски, ведом-
ствен път“, и 27499.13.13.576 – „за пасище“, в земли- 


