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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 местен път 77246.207.95 по кадас-
тралната карта на с. Хераково, за външно електро-
захранване с кабел НН 1 kV за жилищна сграда, 
намираща се в УПИ IV-112009, кв. 10, м. Белица, 
с. Хераково, община Божурище, с обща дължина 
на трасето 71 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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25. – Община Божурище, Софийска област, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
с Решение № 92 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 77246.129.38 по кадастралната 
карта на с. Хераково, за външно електрозахранване 
с кабел НН 1 kV за приемник на ел. енергия, нами-
ращ се в УПИ XVII-128.28, 128.29, кв. 88, м. Бобен, 
с. Хераково, община Божурище, с обща дължина 
на трасето 125 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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93. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 89 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 
за осигуряване на транспортен достъп до имот с 
идентификатор 18174.22.194, м. Шеовица, с. Гурма-
зово, община Божурище, в обхват част от полски 
път с идентификатор 18174.22.145 по КККР на 
с. Гурмазово, община Божурище, одобрени със За-
повед № 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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6. – Община Димово на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 290, взето 
с протокол № 25 от 27.10.2021 г. на Общинския 
съвет – Димово, е одобрен проект за парцеларен 
план на трасе за транспортен достъп през поземлен 
имот с идентификатор 87477.27.5 (полски, ведом-
ствен път) до поземлени имоти с идентификатори 
87477.26.57; 87477.26.58; 87477.26.59; 87477.26.60 по 
КККР на с. Яньовец, община Димово, област 
Видин, урегулирани съответно в УПИ I-57; УПИ 
II-58; УПИ III-59 и УПИ IV-60, кв. 26, землище 
с. Яньовец, община Димово, област Видин.
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47. – Община Драгоман на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за ПУП – ИПР – прокарване на нова улица с 

о.т. 81а, 103а, 102а, 102б, 112 и 113, заличаване на 
улица между о.т. 111 и о.т. 112 и образуване на 
обръщало с о.т. 110, 110а и 110б, обединяване на 
кв. 21 и кв. 22 в нов кв. 22 и образуване на нови 
УПИ I-142, УПИ II-195, УПИ III-192, УПИ IV-
194, УПИ V-193, УПИ VI-171, УПИ VII-144, УПИ 
VIII-143, УПИ IX-196, УПИ Х-196, УПИ ХII-144, 
УПИ XIII-145 и УПИ XIV-145 от кв. 22 и нови 
УПИ IX-141 от кв. 19, образуване на нов УПИ с 
отреждане за „градина“ от кв. 23, образуване на 
нов УПИ с отреждане за „озеленяване“ до кв. 23 
и изменение на УПИ с отреждане за „озеленява-
не“ до кв. 22 по действащия регулационен план 
на с. Мало Малово, община Драгоман, Софийска 
област. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едно-
месечен срок от обнародването на обявлението в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да се запознаят с предложения проект в сградата 
на Община Драгоман, стая № 12, и да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
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291. – Община Котел, област Сливен, на основа-
ние чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен 
проект за подробен устройствен план – план за 
регулация и план за застрояване (ПУП – ПРЗ) в 
обхвата на ПИ пл. № 13, ПИ пл. № 54 и ПИ пл. 
№ 55, както и улицата между тях по кадастралния 
план на с. Братан, община Котел, област Сливен. 
Планът за регулация е първи за населеното място и 
е изработен на база кадастралния план на с. Братан. 
Създават се два квартала 1 и 2, разделени от улица 
с ширина 6 м, която в северния край завършва с 
тупик в о.т. 1, на юг улицата достига до кръстовище 
в о.т. 14 и се разклонява на изток до о.т. 19 и на 
запад до о.т. 16, където е краят на населеното място. 
В кв. 1 са формирани четири УПИ, като три от тях 
са с предназначение „за жилищно строителство“ и 
един „за лесопарк“. В кв. 2 се формира един УПИ 
с отреждане „за жилищно строителство“. Планът 
за застрояване е решен със застроителни линии с 
устройствени показатели: Пз – до 40%, Кинт. – до 
0,6, Нстр. – до 10 м. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да се запознаят с изготвения проект в сградата на 
Община Котел, стая № 6, и да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
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3. – Община Мадан на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че 
е изработен проект за изменение на ПУП – план 
за регулация и застрояване за УПИ I – „за пре-
димно производствени нужди“, в кв. 46 и УПИ I – 
„за предимно производствени нужди“, в кв. 47, 
с. Боровина, община Мадан. Проектът предвижда 
изменение на дворищна регулация и улична регу-
лация с цел съвпадение на регулационни линии 
с имотни граници. Уличната регулация между 
УПИ I – „за предимно производствени нужди“, 
в кв. 46 и УПИ I – „за предимно производствени 
нужди“, в кв. 47 се коригира и се прокарва по 
границите на имотите и съществуващия на място 
селскостопански път съгласно одобрената със Запо-
вед № РД-18-142 от 22.01.2018 г. кадастрална карта. 
Застроителният план се коригира, като ограничи-
телните линии на застрояване са прокарани на 3 м 
от вътрешните и уличните регулационни линии. 
Не се променя предназначението на територията 
по действащия ПУП, определено за „предимно 


