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Манастирски ливади – запад, район „Витоша“, 
съгласно влязъл в сила регулационен план на м. 
Манастирски ливади – запад, одобрен със Заповед 
№ РД-09-50-66 от 10.02.1999 г. на главния архитект 
на София, потвърдена с Решение № 85 по прото-
кол № 56 от 6.08.2003 г. на Столичния общински 
съвет, както следва: 1. Заповед № СОА21-РД40-184 
от 23.11.2021 г. на кмета на Столичната община, с 
която се отчуждава поземлен имот (ПИ) с иден-
тификатор 68134.1932.1284 (незастроен), с площ за 
отчуждаване 182 кв. м, съгласно скица по КККР, 
одобрени със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г. 
на ид. на АГКК, намиращ се в София, ул. Ро-
допски извор, район „Витоша“. Липсват данни за 
собственика на отчуждавания имот. 2. Заповед 
№ СОА21-РД40-169 от 23.11.2021 г. на кмета на 
Столичната община, с която се отчуждава ПИ 
с идентификатор 68134.1933.9072 (незастроен), с 
площ за отчуждаване 242 кв. м, съгласно скица 
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-68 от 
2.12.2010 г. на ид. на АГКК (Заповед № 18-391- 
12.01.2021 г. – последно изменение на КККР, зася-
гащо поземления имот), намиращ се в София, ул. 
Българска легия № 24, район „Витоша“. Липсват 
данни за собственика на част от отчуждавания 
имот с площ 231 кв. м. Обявлението да се обна-
родва в „Държавен вестник“, да се публикува на 
интернет страницата на Столичната община и 
копие от него да се изпрати до кмета на район 
„Витоша“ за поставяне на определено за целта 
място в сградата на района.
2300

34. – Столичната община на основание чл. 25, 
ал. 4 от Закона за общинската собственост съ-
общава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във връзка 
с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена 
заповед за отчуждаване на недвижим имот, по-
падащ в улична регулация и в обхвата на обект: 
„Изграждане на разширение на ул. Димитър 
Пешев в участъка между ул. Обиколна и бул. 
Цариградско шосе, с прилежаща инфраструктура, 
велотрасе и пешеходни тротоари“, район „Искър“, 
София, както следва: Заповед за отчуждаване 
№ СОА22-РД40-26 от 13.03.2022 г. на кмета на 
Столичната община на поземлен имот (ПИ) с 
проектен идентификатор 68134.1504.2710 (неза-
строен), с площ 1 кв. м, съгласно скица-проект за 
изменение на КККР, представляващ реална част 
от ПИ с идентификатор 68134.1504.1422 по КККР. 
Липсват данни относно правото на собственост 
върху поземления имот. Обявлението да се об-
народва в „Държавен вестник“, да се публикува 
на интернет страницата на Столичната община 
и копие от него да се изпрати до кмета на район 
„Искър“ за поставяне на определено за целта 
място в сградата на съответния район.
2301

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 с идентификатор № 58606.22.2, м. Горни 
соват, с. Пролеша, община Божурище, в обхват 
част от полски път с идентификатор 58606.22.2 
по КККР на с. Пролеша, община Божурище, одо-
брени със Заповед № РД-18-28 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 „Държавен вестник“.
2288 

31. – Община Божурище, Софийска област, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен окончателен проект за ПУП – пар-
целарен план за елементите на техническата 
инфраструктура на външно ел. захранване с 
кабелни линии ниско напрежение 1 kV, УПИ 
XXXVII-23.25, кв. 39, с. Хераково, община 
Божурище, имот с идентификатор 77246.23.25. 
Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен 
за разглеждане в Община Божурище. На осно-
вание 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 „Дър-
жавен вестник“.
2286

71. – Община Божурище, Софийска област, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен окончателен проект за ПУП – пар-
целарен план за елементите на техническата 
инфраструктура на външно ел. захранване на 
ТП и КЛ 20 kV за обект жилищен комплекс от  
8 къщи близнаци, намиращи се в УПИ І-60.51, 
кв. 1, м. Маринча, с. Пожарево, община Божури-
ще, имот с идентификатор 57100.60.51. Проектът за 
ПУП – парцеларен план 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“.
2287

19. – Община Бяла, област Русе, на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересова-
ните страни, че е изработен проект за подробен 
устройствен план – парцеларен план в съответ-
ствие с Решение № 385 по протокол № 43 от 
28.01.2022 г. на Общинския съвет – Бяла, област 
Русе. Възложител: Община Бяла, област Русе, с 
адрес гр. Бяла, пл. Екзарх Йосиф І № 1, пред-
ставлявана от кмета Димитър Крумов Славов, 

от 12.04.2022г.


