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Ако не е върнато за ново обсъждане или не е 
оспорено пред съответния административен съд, 
след изтичане на сроковете по чл. 127, ал. 6 от 
ЗУТ решението да се изпрати за обнародване в 
„Държавен вестник“, а одобреният ОУП да се 
публикува на интернет страницата на Община 
Кирково.

Председател:  
С. Рамадан

7037

4. – Министърът на регионалното развитие и 
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съоб-
щава, че е издал Разрешение за строеж № РС-75 
от 12.11.2021 г. за обект: Модернизация на Път 
І-1 (Е 79) „п.в. Макреш – Ружинци“, участък км 
47+000 до км 58+128.47, подобект: мост при км 
49+350 (над река Скомля) и мост при км 54+120 
(над река Медовнишка/Барата). На основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за стро-
еж подлежи на обжалване от заинтересуваните 
лица пред Върховния административен съд в 
14-дневен срок от обнародването на обявлението 
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството.
7131

268. – Институтът по експериментална мор-
фология, патология и антропология с музей при 
БАН – София, обявява конкурс за заемане на 
академичната длъжност главен асистент в област 
4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3. Биологиче-
ски науки, научна специалност „Морфология“ 
(01.06.26), за нуждите на секция „Патология“ в 
ИЕМПАМ – БАН. Срок за подаване на доку-
ментите: 2 месеца от датата на обнародването 
в „Държавен вестник“. Документи на адрес: ул. 
Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая № 209, тел. 
02/979 23 11.
7093

4. – Институтът по консервиране и качество 
на храните – Пловдив, към Селскостопанската 
академия – София, обявява конкурс за главен 
асистент по професионално направление 5.12. 
Хранителни технологии, научна специалност 
„Технология на продуктите за обществено хране-
не“ – един, със срок 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в 
института, Пловдив, бул. Васил Априлов № 154, 
тел. 032/942-109.
7074

12. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за план за регулация и застрояване за поземлени 
имоти с кадастрални идентификатори 57011.5534.2 
и 57011.5534.3 от КККР на с. Подгумер, район „Нови 
Искър“ – СО, за създаване на нов УПИ V-2 – „зa 
жилищно строителство“, и нов УПИ ІІІ-3 – „за 
жилищно строителство“, от кв. 34а; изменение 
на плана за регулация на кв. 34, УПИ I и УПИ 
II; изменение на плана за улична регулация за 
отваряне на нова улица по о.т. 44г – о.т. 44д –  
о.т. 44е – о.т. 28а по плана на м. С. Подгумер, 
който е изложен в Район „Нови Искър“ – СО. 
Заинтересованите могат да направят писмени 
възражения и искания по проекта на основание 

чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обна-
родването на обявлението в „Държавен вестник“ 
чрез Район „Нови Искър“ – СО.
7025

658. – Община Благоевград на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от  
ЗМСМА съобщава, че с Решение № 456 по 
протокол № 16 от 22.10.2021 г. на Общинския 
съвет – Благоевград, е одобрен подробен устрой-
ствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за 
външно ел. захранване – трасе за нови кабели 
НН до имот с идентификатор 57159.58.16, мест-
ност Над междата по кадастралната карта на 
землище с. Покровник, община Благоевград, с 
трасе и сервитути, ограничаващи ползването на 
имоти с идентификатори 57159.55.508 (полски път, 
общинска собственост) и 57159.55.503 (местен път, 
общинска собственост) по кадастралната карта 
на с. Покровник, община Благоевград. Решени-
ето подлежи на обжалване по реда на чл. 215, 
ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“ чрез Общинския 
съвет – Благоевград, пред Административния 
съд – Благоевград.
7075

3. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 81 от протокол № 11 от 30.09.2021 г. 
на ОбС – Божурище, е одобрен проект за под-
робен устройствен план – парцеларен план (ПП) 
за елементите на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираните територии 
в обхват полски пътища 18174.18.910, 18174.18.340, 
част от 18174.18.297, част от 18174.18.164, част от 
18174.18.141 и 18174.18.326 по кадастралната карта 
на с. Гурмазово за външно ел. захранване от 
съществуващ МТП „Завоя“ в ПИ 18174.1.77 на 
новоизградени жилищни сгради в имоти с иден-
тификатори 18174.18.325, 18174.18.319, 18174.18.324, 
18174.18.323, 18174.18.321, 18174.18.322, 18174.18.320, 
18174.18.338, 18174.18.330, 18174.18.333, 18174.18.334, 
18174.18.337, 18174.18.335, 18174.18.329, 18174.18.332, 
18174.18.331, 18174.18.339, 18174.18.318, 18174.18.336, 
18174.18.328, 18174.18.911 и 18174.18.913 по КК и 
КР на с. Гурмазово, с обща дължина на трасето 
810,9 м. 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“.
7062

3а. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 80 от протокол № 11 от 30.09.2021 г. 
на ОбС – Божурище, е одобрен проект за под-
робен устройствен план – парцеларен план (ПП) 
за елементите на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираните територии 
в обхват полски пътища 18174.24.88, 18174.24.133, 
18174.24.132, част от 18174.24.69 и част от 18174.24.94 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. 
на изпълнителния директор на АГКК – за външно 
ел. захранване от съществуващ БКТП „Чешма“ 
в ПИ 18174.24.106 на новоизградени жилищни 
сгради в имоти с идентификатори 18174.24.104, 
18174.24.109, 18174.24.137, 18174.24.130, 18174.24.135, 
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18174.24.127, 18174.24.128, 18174.24.129, 18174.24.59, 
18174.24.126, 18174.24.131, 18174.24.136, 18174.24.125, 
18174.24.118, 18174.24.124, 18174.24.123, 18174.24.122, 
18174.24.155, 18174.24.121 и 18174.24.45 по КК и 
КР на с. Гурмазово, с обща дължина 857 м. На 
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения 
срещу решението могат да бъдат подавани от 
заинтересованите лица чрез Общинския съ-
вет – Божурище, до Административния съд – Со-
фия област, в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“.
7063

26. – Община Бургас на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите 
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че 
е изработен проект за подробен устройствен 
план – план за улична регулация (ПУП – ПУР) 
за утвърждаване на трасе на нови обслужващи 
улици за осигуряване на транспортен достъп до 
имоти в устройствена зона 3/Ов съгласно ОУП 
на гр. Бургас, бивш масив 39 в местност Ментата, 
землище кв. Банево, гр. Бургас. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до общинската админи-
страция в едномесечен срок от обнародването 
на съобщението в „Държавен вестник“.
7026

1. – Община Две могили на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на 
подробен устройствен план (ПУП) – промяна на 
предназначението и ПРЗ, както следва: обединя-
ване на част от ПИ с идентификатор 02587.159.75 
по КККР, с. Баниска, община Две могили (пред-
ставляващ имот с проектен № 02587.159.570), с ПИ 
с идентификатор 02587.159.74, с. Баниска, община 
Две могили, и създаване на устройствена основа за 
промяна предназначението на територия с трайно 
предназначение – „земеделска“, и НТП – „паси-
ще“ – частта от ПИ с идентификатор 02587.159.75 
с проектен № 02587.159.570, и „гробищен парк“ за 
ПИ с идентификатор 02587.159.74 в урбанизирана 
територия с НТП – „за гробищен парк“; обединя-
ване на част от ПИ с идентификатор 02587.159.75 
по КККР, с. Баниска, община Две могили (пред-
ставляващ имот с проектен № 02587.159.571), с ПИ 
с идентификатор 02587.159.73, с. Баниска, община 
Две могили, и създаване на устройствена основа за 
промяна предназначението на територия с трайно 
предназначение – „земеделска“, и НТП – „паси-
ще“ – частта от ПИ с идентификатор 02587.159.75 
с проектен № 02587.159.571, и „гробищен парк“ за 
ПИ с идентификатор 02587.159.73 в урбанизирана 
територия с НТП – „за гробищен парк“. Проектът 
се намира в общинската администрация, отдел 
УТС. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заин-
тересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до кмета на община Две могили в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник.“
7038

1а. – Община Две могили на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на 
подробен устройствен план (ПУП) – промяна на 
предназначението и ПРЗ, както следва: обединява-
не на част от ПИ с идентификатор 36364.106.239 по 
КККР на с. Каран Върбовка, община Две могили 
(представляващ имот с проектен № 363.106.269), 

с ПИ с идентификатор 36364.106.236, с. Каран 
Върбовка, и създаване на устройствена основа за 
промяна предназначението на територия с трайно 
предназначение „земеделска“ и НТП – „паси-
ще“ – частта от ПИ с идентификатор 36364.106.239 
с проектен № 36364.106.269, и „гробищен парк“ за 
ПИ с идентификатор 36364.106.236 в урбанизирана 
територия с НТП – „за гробищен парк“. Проектът 
се намира в общинската администрация, отдел 
„УТС“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заин-
тересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до кмета на община Две могили в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7039

90. – Община Дулово на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, 
че е изработен проект за изменение на кадастра-
лен план и изменение на подробен устройствен 
план – план за регулация (ИПУП – ПР) за урегу-
лиран поземлен имот (УПИ) III – „за обществено 
обслужване“, кв. 8, и изменение на уличната 
регулация от ос.т. 107 до ос.т. 122 по плана на 
с. Окорш, с цел разделяне на поземлен имот (ПИ) 
с № 611 – частна държавна собственост, отреждане 
на два нови УПИ за новообразуваните имоти с 
пл. № 626 и № 627 и осигуряване на автомобилен 
достъп до тях чрез отваряне на нова задънена 
улица-тупик при условията на чл. 81, ал. 5 от ЗУТ. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
7050

5. – Община Етрополе на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите 
лица, че с Решение № 340 по протокол № 25 от 
20.10.2021 г. на Общинския съвет – Етрополе, е 
одобрен проект за изменение на подробен устрой-
ствен план (ПУП) – план за улична регулация 
(ПУР) на улица с о.т. 107-108-109-113 между кв. 
45 и 46 по плана на гр. Етрополе, като трасето 
се измества по съществуващата на място улица, 
и план за регулация (ПР) за УПИ (парцели) I, 
II-1767, III-1768 и IV-1769 в кв. 46 и УПИ (парцели) 
IX-1780, Х-1781 и XI-1782 в кв. 45 по плана на гр. 
Етрополе по съществуващите имотни граници 
както по отношение на уличната регулация, така 
и по вътрешните имотни граници. Одобреният 
проект е изложен в отдел „ТСУ“ при ОбА – Етро-
поле, етаж № 1, стая № 102, и е публикуван в 
сайта на Община Етрополе в раздел „Обяви и 
съобщения“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от 
ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат 
подавани от заинтересованите лица в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
чрез Общинския съвет – Етрополе, до Админи-
стративния съд – София област.
7076

2. – Община Козлодуй на основание чл. 129, 
ал. 1 от Закона за устройство на територията 
съобщава, че с Решение № 359 от 28.10.2021 г. 
на Общинския съвет – Козлодуй, е одобрен 
ПУП – ИПРЗ за УПИ XIV и свързаните с това 
поземлени имоти и улица в кв. 63 и 63а по пла-
на на гр. Козлодуй, област Враца, и поземлен 
имот с идентификатор 37798.503.400, за промяна 


