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нование чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ заин-
тересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до главния архитект на Столичната община чрез 
Район „Витоша“ и Район „Панчарево“.
6387

7. – Община Бобов дол на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение 
№ 119/14.09.2021 г. на Общинския съвет – Бобов 
дол, е одобрен проект за подробен устройствен 
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на техни-
ческата инфраструктура за трасе на подземна 
кабелна захранваща линия, представляваща 
отклонение за присъединяване на строеж – ста-
ционарна контролна точка СКТ № 1065, част от 
ТОЛ системата, към общи мрежи на техническа-
та инфраструктура за изграждане на подземна 
кабелна захранваща линия НН 1 kV, попадаща 
в землището на с. Паничарево, община Бобов 
дол, като самостоятелна съставна част от ком-
плексен проект за инвестиционна инициатива 
по чл. 150 от ЗУТ за обект „Изграждане на ка-
белна захранваща линия НН 1 kV за нуждите 
на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ 
№ 1065 на път II-62 „Дупница – Кюстендил“, 
км 27+850, попадаща в землището на с. Пани-
чарево, община Бобов дол, част от електронна 
система за събиране на таксите за ползване на 
републиканската пътна мрежа на база изминато 
разстояние за превозни средства с обща тех-
нически допустима максимална маса над 3,5 т  
(ТОЛ) и на база време за леки автомобили с 
обща технически допустима максимална маса 
до 3,5 т (електронна винетка)“. В 30-дневен срок 
от датата на обнародване на съобщението в 
„Държавен вестник“ на основание чл. 215, ал. 1 
и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване 
в Административния съд – Кюстендил, чрез 
Общинския съвет – Бобов дол.
6315

1. – Община гр. Божурище, Софийска област, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елемен-
тите на техническата инфраструктура на линеен 
обект извън границите на урбанизираната тери-
тория за осигуряване на транспортен достъп до 
имот № 18174.15.97, м. Новините, с. Гурмазово, 
община Божурище, в обхват част от полски 
път с идентификатор 18174.15.182 по КККР на 
с. Гурмазово, община Божурище, одобрени със 
Заповед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. на изпълни-
телния директор на АГКК. Изработеният проект 
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“.
6345

2. – 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 елементите 
на техническата инфраструктура извън грани-
ците на урбанизираната територия на подземно 
трасе на уличен водопровод за водоснабдяване 
на обект „жилищна сграда“, намиращ се в УПИ 
XXXVIII-23.26 от кв. 39, с. Хераково, имот с иден-
тификатор 77246.23.26. Проектът за ПУП – ПП е 

изложен за разглеждане в Община Божурище. На 
основание на чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересува-
ните лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта за подробен 
устройствен план до общинската администрация 
в едномесечен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“.
6346

3. – Община гр. Божурище, Софийска област, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 68 от протокол № 9 от 26.08.2021 г. на 
ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен 
устройствен план – план за регулация и план за 
застрояване (ПРЗ) в обхват поземлени имоти 
с идентификатори 18174.18.182 и 18174.18.273 по 
КККР на с. Гурмазово. С плана за регулация от 
имоти с идентификатори 18174.18.182 и 18174.18.273, 
м. Мъртвак, с. Гурмазово, община Божурище, 
се създават два нови квартала: 4 и 4а. Създа-
ват се следните нови УПИ: I-18.1019, II-18.1020,  
III-18.1021, IV-18.1022, V-18.1023 и VI-18.1024 от 
кв. 4а, м. Мъртвак, с. Гурмазово, община Бо-
журище, XVIII-18.1002, XIX-18.1003, ХХ-18.1004, 
XXI-18.1005, XXII-18.1006, XXIII-18.1007, XXIV-
18.1008, XXV-18.1009, ХХVI-18.1010 – за адми-
нистративни, търговски, обслужващи дейности 
и инженерна инфраструктура, XXVII-18.1011, 
XXVIII-18.1012, XXIX-18.1013, ХХХ-18.1014, 
XXXI-18.1015, ХХХII-18.1016, ХХХIII-18.1017 и 
XXXIV-18.1018 от кв. 4, м. Мъртвак, с. Гурмазо-
во, община Божурище, и новосъздадени улици 
съгласно чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, представляващи 
имоти с идентификатори № 18174.18.1025 и 
№ 18174.18.1026. 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“.
6344

12. – Община гр. Божурище, Софийска област, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е 
изработен окончателен проект за ПУП – парцела-
рен план, за елементите на техническата инфра-
структура на външно ел. захранване НН – 1 kV за 
обект еднофамилна жилищна сграда с идентифи-
катор 77246.153.1 в УПИ IV-153001, кв. 1, м. Дво-
ра, с. Хераково, община Божурище. Проектът за 
ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане 
в Община 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“.
6343

23. – Община Бургас на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните 
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че 
е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за пътна 
връзка, осигуряваща достъп до УПИ I-2077 в 
бивш масив 63, бивша местност Минерални 
бани, землище кв. Банево, ПИ с идентификатор 
07079.13.2077 по КК на гр. Бургас. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до общинската админис-
трация в едномесечен срок от обнародване на 
съобщението в „Държавен вестник“.
6401


