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и копие от него да се изпрати до кмета на район 
„Младост“ за поставяне на определено за целта 
място в сградата на района.
770

90. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 във връзка с ал. 11 от ЗУТ съобщава, че 
е  преработен  проект  за  план  за  регулация  и 
застрояване (ПРЗ) по реда на чл. 16 от ЗУТ на 
м. Левски зона-Г, кв. 17, нови квартали 17 и 17а; 
комуникационно-транспортна  мрежа;  схема  за 
вертикално планиране; доклад за определяне на 
пазарната стойност на имотите и протокол № ЕС-
ПО-01/10.01.2022 г., т. 1, за приемане на пазарните 
оценки на поземлените имоти в обхвата на ПУП 
в граници: от север – ул. Ген. Климент Бояджиев, 
от изток – ул. Поручик Георги Кюмюрджиев, от 
юг – бул. Владимир Вазов, и от запад – ул. Ста-
нислав Доспевски, които са изложени в Район 
„Подуяне“. Заинтересованите могат да направят 
писмени  възражения,  предложения  и  искания 
по проекта на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Район „Подуяне“.
738

93. – Столичната община  на  основание 
чл. 129,  ал. 1  от ЗУТ  съобщава,  че  с Решение 
№ 758 по протокол № 43 от 25.11.2021 г.,  т. 10, 
на Столичния общински съвет е одобрен под-
робен устройствен план – план за регулация и 
застрояване и изменение на план за регулация 
и  застрояване  на  с. Мърчаево  заедно  с  план-
схеми  на  техническата  инфраструктура  в  гра-
ници: първокласен път Е-79, нерегулиран терен, 
ул. Цар Симеон  І  (шосе  с. Владая – с. Мърча-
ево), ул. Трендафил, Природен парк „Витоша“, 
ул. Бистра  река,  Природен  парк  „Витоша“, 
ул. Церова  поляна,  Природен  парк  „Витоша“, 
ул. Черешова  градина,  Природен  парк  „Вито-
ша“, граница със с. Рударци, нерегулиран терен, 
ул. Цар Симеон І, нерегулиран терен, първокла-
сен път Е-79. Решението и проектът са изложени 
в  Район  „Витоша“.  Решението  може  да  бъде 
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред 
Административния съд – София-град, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“. 
Жалбите се подават в Район „Витоша“ и се из-
пращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
810

7. – Община Банско, отдел „ТСУ“, на осно-
вание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заин-
тересованите  лица,  че  е  изработен  проект  за 
ПУП – парцеларен план за изграждане (рехаби-
литация) за външната водоснабдителна система 
на  гр. Добринище,  довеждащи  водопроводи  и 
водохващания в землището на гр. Добринище, 
община Банско, област Благоевград. Съгласно 
чл. 128,  ал. 5  от  ЗУТ  в  едномесечен  срок  от 
обнародването в „Държавен вестник“ заинтере-
сованите лица имат право да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проек-
та, придружени от документ за собственост, до 
общинската администрация – Банско.
767

1. – Община Батак  на  основание  чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 246 от 
14.09.2021 г.,  взето  с  протокол № 18,  е  одобрен 
проект за подробен устройствен план във връзка 
с промяна предназначението на земеделски земи 
за поземлен имот  с идентификатор 02837.8.178, 
м. Топавиците по кадастралната карта и кадас-
тралните  регистри  на  гр. Батак,  одобрени  със 
Заповед № РД-18-10 от 12.04.2011 г. на изпълни-
телния директор на АГКК. Решението подлежи 
на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ 
чрез  Община  Батак  пред  Административния 
съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“.
870

1а. – Община Батак  на  основание  чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 247 от 
14.09.2021 г., взето с протокол № 18, е одобрен про-
ект за частично изменение на план за регулация 
и план за застрояване за обект: ПИ 02837.503.294 
по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, 
язовир „Батак“ – зона „А“, попадащ в кв. 18 по 
регулационния план на курорт „Яз. Батак“. Ре-
шението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, 
ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Батак пред Адми-
нистративния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.
873

371. – Община Бобошево на  основание 
чл. 129,  ал. 1  от  ЗУТ  съобщава  на  заинтере-
сованите  лица,  че  с  Решение  № 257  от  про-
токол № 31 от 25.11.2021 г. на Общинския съ-
вет – Бобошево, е одобрен проект за подробен 
устройствен план – парцеларен план в обхват: 
поземлени имоти с идентификатори 04314.3.3, 
04314.24.36, 04314.24.128 в землището на с. Бла-
жиево, община Бобошево, област Кюстендил, с 
възложител „Булгартрансгаз“ – ЕАД, за обек-
та  „Възстановяване  на  земното  покритие  на 
транзитния газопровод за Гърция при прехода 
през  река  Джерман  ПК  118  в  землището  на 
с. Блажиево, община Бобошево“. Проектът се 
намира в сградата на общинската администра-
ция – Бобошево. Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от 
ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват 
решението пред Административния съд – Кюс-
тендил, чрез Общинския съвет – Бобошево, в 
30-дневен срок от обнародване на съобщението 
в „Държавен вестник“.
790

24. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 110 от протокол № 15 от 23.12.2021 г. 
на ОбС – Божурище, е одобрен проект  за под-
робен  устройствен  план – парцеларен  план  за 
елементите  на  техническата  инфраструктура 
извън  границите на  урбанизираната  територия 
за осигуряване на транспортен достъп до имот с 
идентификатор 18174.15.97, м. Новините, с. Гурма-
зово, 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. На основание чл. 215, 
ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението 
могат  да  бъдат  подавани  от  заинтересованите 
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лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Ад-
министративния съд – София област, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
784

34. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 112 от протокол № 15 от 23.12.2021 г. 
на ОбС – Божурище, е одобрен проект  за под-
робен  устройствен  план – парцеларен  план  за 
елементите на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираната територия в обхват 
част  от  местен  път  77246.206.94  и  полски  път 
77246.176.85 по кадастралната карта на с. Хераково 
за външно електрозахранване с кабел НН 1 kV 
за захранване на жилищна сграда, намираща се 
в УПИ IV-153001, кв. 1, м. Двора,  с. Хераково, 
община Божурище. 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“.
785

93. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 113 от протокол № 15 от 23.12.2021 г. 
на ОбС – Божурище, е одобрен проект  за под-
робен  устройствен  план – парцеларен  план  за 
елементите  на  техническата  инфраструктура 
извън  границите на  урбанизираната  територия 
„Уличен  водопровод“  в  обхват  част  от  път  с 
идентификатор 77246.166.1 по кадастралната карта 
на с. Хераково, община Божурище, с обща дъл-
жина на трасето 163 м, от които 44,70 м попадат 
в обхвата на земеделска територия – общинска 
собственост. 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“.
786

12. – 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 № 18174.21.29, м. Новините,  с. Гурмазово, 
община Божурище, в обхват полски път с иден-
тификатор 18174.21.21 по КККР на с. Гурмазово, 
община Божурище, одобрени със Заповед № РД-
18-24 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор 
на АГКК. Изработеният проект 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 „Държа-
вен вестник“.
787

2. – Община Велико Търново на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 850 
по протокол № 35 от 27.01.2022 г. на Общинския 
съвет – Велико Търново, е одобрен ПУП – план 
за регулация и застрояване (окончателен проект), 

план-схеми за електро- и водоснабдяване, пар-
коустройство и благоустройство, план-схема за 
вертикална планировка, комуникационно-транс-
портна схема към ПУП – ПРЗ и ПНППУП за 
поземлени имоти с идентификатори: 03798.65.58, 
03798.65.59,  03798.65.66,  03798.65.67,  03798.65.71, 
03798.65.73 и част от 03798.65.77 (ПИ с иденти-
фикатор  03798.65.78 – проектен)  по  КККР  на 
с. Беляковец,  община  Велико  Търново,  с  цел 
обособяване на територия с основно функционал-
но предназначение за „Гробищен парк – Велико 
Търново“ – разширение. На основание чл. 215, 
ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“  чрез  Общинския  съвет – Велико 
Търново, пред Административния съд – Велико 
Търново.
768

3. – Община Велико Търново на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен 
проект за подробен устройствен план – парцела-
рен план (ПУП – ПП) за трасе на линеен обект 
на  техническата  инфраструктура – подземен 
кабел 20 kV за външно електрозахранване на 
ППС 4709, разположена в ПИ 10447.520.461, м. 
Козлуджа, гр. Велико Търново. Трасето започва 
от съществуващ стълб 20 kV в ПИ с иденти-
фикатор 10447.520.3908 – земеделска територия, 
НТП – „друг вид трайно насаждение“, по КККР 
на гр. Велико Търново, преминава през ПИ с 
идентификатор 10447.520.1347 – земеделска те-
ритория, НТП – „за селскостопански,  горски, 
ведомствен път“, по КККР на гр. Велико Търново, 
ПИ с идентификатор 10447.520.34 – земеделска 
територия, НТП – „за селскостопански, горски, 
ведомствен път“, по КККР на гр. Велико Тър-
ново и завършва до проектен трафопост в ПИ с 
идентификатор 10447.520.461 – земеделска тери-
тория, НТП – „друг вид трайно насаждение“, по 
КККР на гр. Велико Търново, където ще бъде 
разположена и ППС 4709. Дължината на трасето 
е 252 м, предвиден е сервитут с широчина 1 м 
от всяка страна на кабелната линия. Проектът 
се намира в стая № 510 в сградата на общин-
ската  администрация – Велико  Търново.  На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заин тересуваните лица могат да направят пис-
мени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
838

12. – Община Димитровград  на  основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересова-
ните лица, че с Решение № 641 от 27.01.2022 г. 
на  ОбС – Димитровград,  е  одобрен  проект  за 
ПУП – изменение  на  специализирана  устрой-
ствена схема за газоразпределителна мрежа на 
Димитровград,  одобрена  с  Решение  № 698  от 
23.07.2009 г.  на  Общинския  съвет – Димитров-
град – допълнение,  с  трасе,  преминаващо през 
поземлени имоти с идентификатори 21052.1011.46, 
21052.1011.49,  21052.1011.4  и  21052.1011.12,  нами-
ращи  се  в ЦПКО  „Марица“. Дава  съгласие  за 
учредяване  на  сервитут  за  прокарване  на  ли-
нейни енергийни обекти през поземлени имоти 
21052.1011.46  с  НТП – неидентифициран  начин 
на трайно ползване, площ на сервитута – 4 м2, 
21052.1011.4  с НТП – обществен  селищен  парк, 


