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направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до общинската администра-
ция – Белица, ул. Георги Андрейчин № 15.
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11. – Община Благоевград на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение 
№ 525 по протокол № 18 от 26.11.2021 г. на Об-
щинския съвет – Благоевград, е одобрен под-
робен устройствен план (ПУП) – парцеларен 
план (ПП) за трасе на довеждащ водопровод 
от съществуващ водопровод Ет. ∅ 80 до имот с 
идентификатор 68792.705.1, местност Савева ма-
хала, засягащ имот с идентификатор 68792.207.704 
(път I клас – държавна собственост) и площадков 
водопровод за захранване на имот с идентифи-
катор 68792.228.13, местност Герена по кадас-
тралната карта на землище с. Логодаж, засягащ 
и ограничаващ ползването на имоти с иденти-
фикатори 68792.253.18 (нива – частна собстве-
ност), 68792.228.13 (нива – частна собственост), 
68792.253.729 (полски път – общинска собственост) 
и 68792.229.727 (полски път – общинска собстве-
ност) по кадастралната карта на землище с. Ло-
годаж, община Благоевград. Решението подлежи 
на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Общинския съвет – Благоевград, 
пред Административния съд – Благоевград.
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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 – 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 № 18174.15.78, м. Новините, с. Гурмазово, 
община Божурище, в обхват част от полски 
път с идентификатор 18174.15.155 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“.
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1. – Община Бургас на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 26-11 
от 26.10.2021 г. на Общинския съвет – Бургас, е 
одобрен ПУП – ПП за утвърждаване на трасета 
на техническата инфраструктура – хидромелиора-
тивно съоръжение (напорен водоем) за напояване 
на имоти в кадастрални райони 12, 13, 33, 34, 36, 
37, 38, 39 и 40 в землището на с. Димчево, об-
щина Бургас. Решението подлежи на обжалване 
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общин-
ския съвет – Бургас, пред Административния 
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“.
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2. – Община Бургас на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 26-15 
от 26.10.2021 г. на Общинския съвет – Бургас, е 
одобрен ПУП – ПП за утвърждаване на трасе 

на техническата инфраструктура – външен во-
допровод за захранване на имоти в кадастрален 
район 34 в землището на с. Твърдица, община 
Бургас. Решението подлежи на обжалване по 
реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общин-
ския съвет – Бургас, пред Административния 
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“.
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137. – Община Видин на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 169, взето 
с протокол № 11 от 30.11.2021 г. на Общинския 
съвет – Видин, е одобрен проект за ПУП – ПРЗ, 
както следва: 1. ПР, с който се предвижда: част от 
ПИ с идентификатор 00919.501.619 (ПИ с проектен 
идентификатор 00919.501.696) и ПИ с идентифи-
катор 00919.501.618 се урегулират в УПИ I-618, 
696 – „За жилищно строителство“, с площ 367,2 
кв. м и лице към улица – 18,7 м, кв. 117 по плана 
на с. Антимово, община Видин; останалата част от 
ПИ с идентификатор 00919.501.619 (ПИ с проектен 
идентификатор 00919.501.695) се урегулира в УПИ 
II-965 – „За жилищно строителство“, с площ 975,5 
кв. м и лице към улица 38,0 м, кв. 117 по плана на 
с. Антимово, община Видин. При урегулирането 
се променят номерата на съществуващите съседни 
УПИ и се определят нови номера, както следва: 
за УПИ VII-1080 – „за жилищно строителство“: 
УПИ ХХVII-555 – „за жилищно строителство“, с 
площ 928,0 кв. м и лице към улица – 26,4 м, кв. 25, 
по плана на с. Антимово; за УПИ VIII-1078 – „за 
жилищно строителство“: УПИ ХХVIII-556 – „за 
жилищно строителство“, с площ 845,9 кв. м и 
лице към улица – 18,3 м, кв. 25 по плана на 
с. Антимово, община Видин; 2. ПЗ, с който се 
предвижда застрояване в новообразуваните УПИ 
I-618, 696 – „За жилищно строителство“, и УПИ 
II-965 – „За жилищно строителство“, кв. 117 по 
плана на с. Антимово, с ограничителни линии 
на застрояване съгласно предназначението на 
територията. Решението подлежи на обжалване 
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.
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2. – Община Добрич на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 29-12 
от 21.12.2021 г. на Общинския съвет – гр. Доб-
рич, е одобрен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: 
„Разпределителен газопровод и газопроводни от-
клонения в поземлени имоти (ПИ) 72624.440.439 
и 72624.440.761 в землището на гр. Добрич“. Одоб-
реният проект е изложен на работно място № 8 
в Центъра за услуги и информация при Община 
Добрич от 8,30 до 12 ч. и от 13,30 до 17 ч. и пуб-
ликуван в сайта на Община гр. Добрич/Услуги и 
информация/Обяви и съобщения/Съобщения по 
устройство на територията. Решението подлежи 
на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“.
119

36. – Община Доспат на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че 
с Решение № 379 от 29.11.2021 г. на Общинския 
съвет – гр. Доспат, е одобрен ПУП – УПС за 
изграждане на нова кабелна линия средно на-
прежение, кабелна линия ниско напрежение и 
нов бетонов комплексен трансформаторен пост 
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