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вестник“. Жалбите се подават в Район „Младост“ 
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. 28б, 
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол № 47 
от 1.11.2021 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от 
ППЗСПЗЗ са приети проекти за ПНИ на: се-
лищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ на 
м. Панорама I, II, III, землище с. Осеново, община 
Аксаково, област Варна, относно имоти с № 104, 
128 и 344 в изпълнение на влязло в законна сила на 
15.10.2009 г. съдебно Решение № 1150/26.06.2009 г. 
по адм.д. № 2545/2007 г. на Административния 
съд – Варна; селищно образувание по § 4, ал. 2 
от ПЗРЗСПЗЗ на м. Черноморска панорама 
(Перчемлията), КР 510, землище с. Кичево, об-
щина Аксаково, област Варна, относно имот 
№ 3174 в изпълнение на влязло в законна сила на 
22.04.2014 г. Решение № 5591/9.12.2013 г. по адм.д. 
№ 16719/2012 г. на Варненския районен съд; мест-
ност Ментеше, кадастрален район 49, землище 
гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, в 
частта за новообразуван имот № 72 в изпълнение 
на влязло в законна сила на 27.02.2012 г. Решение 
№ 2566/4.11.2011 г. по адм.д. № 251/2011 г. на Адми-
нистративния съд – Варна. Проектите за изменение 
са изложени за разглеждане в Община Аксаково, 
област Варна, ет. 4, стая № 2, дирекция „Устройство 
на територията“. На основание чл. 28б, ал. 5 от 
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени искания и възражения по 
проектите до кмета на общината.
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33. – Община Белово нa основание чл. 129, 
ал. l oт ЗУТ съобщава, че с Решение № 313 от 
29.10.2021 г. на Общинския съвет – Белово, е одо-
брен ПУП – ПП (парцеларен план) за изграждане 
на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите 
на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ 
№ 1039 на път І-8 Белово – с. Момина клисура км 
162+100, попадаща в землището на с. Момина клису-
ра, част от електронна система за събиране на так-
сите за ползване на републиканската пътна мрежа 
на база изминато разстояние за превозни средства 
с обща технически 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).
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1. – Община 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 елементи на тех-
ническата инфраструктура извън урбанизираната 
територия и план-схеми за обект: „Преустройство 
и промяна на предназначението на съществуваща-
та „сграда № 04 – битов корпус“ в „офис сграда“, 
намираща се в УПИ І-000273, КОО, бизнес зона 
и озеленяване, кв. 12А, м. Спорното, по плана на 
с. Гурмазово и обекти на територията на ИЗ „Со-
фия – Божурище“, подобект: „Трети етап – нови два 
броя ел. проводни линии 20 kV от п/ст „Банкя“ до 
ВС „ИЗ Божурище“, на територията на с. Иваняне, 
Столична община, област София, и с. Гурмазово, 
община Божурище, Софийска област. На терито-
рията на община Божурище парцеларният план 
засяга поземлени имоти в землището на с. Гур-

мазово. Проектът за ПУП – ПП 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“.
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5. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 90 по протокол № 13 от 28.10.2021 г. 
на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подро-
бен устройствен план – парцеларен план (ПП) за 
елементите на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираната територия в обхват: 
част от полски пътища 77246.207.95, 77246.14.118, 
77246.110.9 и 77246.17.43 по кадастралната карта 
на с. Хераково, за външно електрозахранване с 
кабел НН 1 kV за лека постройка за отоплител-
ни материали и инвентар, намираща се в УПИ 
II-017028, кв. 1, м. Крушата, с. Хераково, община 
Божурище, с обща дължина на трасето 430 м. На 
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения 
срещу решението могат да бъдат подавани от заин-
тересованите лица чрез Общинския съвет – Божу-
рище, до Административния съд – София област, 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“.
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12. – Община Божурище, Софийска област, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
с Решение № 94 по протокол № 13 от 28.10.2021 г. 
на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подро-
бен устройствен план – парцеларен план (ПП) за 
елементите на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираната територия в обхват: 
част от полски пътища 58606.19.5 и 58606.19.138 
по кадастралната карта на с. Пролеша, на под-
земно трасе за външно електрозахранване СрН 
20 kV за захранване на предвиден за изграждане 
трафопост в УПИ XV-19.182, кв. 6, м. Черна бара, 
с. Пролеша, община Божурище, с обща дължина 
на трасето 421 м. 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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13. – Община Божурище, Софийска област, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
с Решение № 93 по протокол № 13 от 28.10.2021 г. 
на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подро-
бен устройствен план – парцеларен план (ПП) за 
елементите на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираната територия в обхват: 
част от полски път 58606.14.25 по кадастралната 
карта на с. Пролеша, за външно електрозахранване 
с кабел НН 1 kV за захранване на склад за строителен 
инвентар – метални скелета, кофражни платна и 
оборудване, намиращ се в УПИ ІІІ-014029, кв. 4, м. 
Лазар, с. Пролеша, община Божурище, с обща дъл-
жина на трасето 101 м. 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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15. – Община Божурище, Софийска област, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
с Решение № 91 по протокол № 13 от 28.10.2021 г. 


