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06121.28.14, 06121.28.18, 06121.28.21, 06121.28.22, 
06121.28.23, 06121.28.24, 06121.28.32, 06121.28.34, 
06121.28.40, 06121.28.42, 06121.28.43, 06121.28.45, 
06121.28.50, 06121.28.73, 06121.29.2, 06121.29.7, 
06121.29.8, 06121.29.12, 06121.30.2, 06121.30.3, 
06121.30.4, 06121.30.5, 06121.49.41, 06121.49.42, 
06121.49.43, 06121.49.45, 06121.49.81, 06121.49.87, 
06121.51.23, 06121.51.46, 06121.51.47, 06121.51.48, 
06121.51.102, 06121.52.1, 06121.52.3, 06121.52.4, 
06121.52.13, 06121.61.17, 06121.63.15, 06121.63.19, 
06121.63.432, 06121.64.74, 06121.66.13, 06121.66.25, 
06121.66.285, 06121.67.3, 06121.67.18, 06121.67.19, 
06121.67.20, 06121.67.80, 06121.68.1, 06121.68.17, 
06121.78.6, 06121.78.7, 06121.78.8, 06121.78.9, 
06121.78.10, 06121.78.11, 06121.78.12, 06121.78.28, 
06121.78.29, 06121.78.30, 06121.102.1, 06121.103.1, 
06121.103.3, 06121.110.6, 06121.110.7, 06121.110.8, 
06121.110.123, 06121.28.19, 06121.28.25, 06121.28.26, 
06121.28.27, 06121.28.28, 06121.28.29, 06121.28.30, 
06121.28.31, 06121.28.33, 06121.28.35, 06121.28.36, 
06121.28.37, 06121.28.38, 06121.28.39, 06121.28.44, 
06121.28.46, 06121.28.47, 06121.28.48, 06121.28.49, 
06121.30.6, 06121.49.44, 06121.49.46, 06121.49.47, 
06121.49.48, 06121.49.49, 06121.67.17, 06121.67.21, 
06121.67.22, 06121.67.23, 06121.68.8, 06121.68.9, 
06121.68.10, 06121.68.11, 06121.68.12, 06121.68.13, 
06121.78.19, 06121.78.20, 06121.78.21, 06121.103.2; 
за с. Водна, община Грамада – 11720.100.71, 
11720.100.88, 11720.100.89, 11720.190.2, 11720.190.124, 
11720 .190 .180 , 11720 .190 .185, 11720 .195.60 , 
11720.195.110 , 11720.195.136 , 11720.195.150 , 
1172 0 . 2 3 0 .137,  1172 0 . 270 .1 5 ,  1172 0 . 270 .16 , 
11720.270.130 , 11720.280.157, 11720.340.169, 
11720 .340 .230 , 11720 .370 .76 , 11720 .370 .134 , 
11720.390.1, 11720.390.80, 11720.100.86, 11720.390.79. 
Проектите за изменение се намират в Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Видин. 
В 14-дневен срок от обявяването в „Държавен 
вестник“ заинтересованите лица могат да се 
запознаят с проектите и да изразят писмено 
становище с представяне на доказателства.
2730

23а. – Службата по геодезия, картография и 
кадастър – Видин, на основание чл. 46, ал. 1 и 
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната 
карта и кадастралните регистри на недвижимите 
имоти за урбанизираните територии в землищата 
на с. Бранковци и с. Водна, община Грамада, 
които са в службата по геодезия, картография 
и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването 
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица 
могат да направят писмени възражения по тях 
пред Службата по геодезия, картография и ка-
дастър – Видин.
2729

1. – 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 електрозахранване 
за помпена станция към водопровод за водо-
снабдяване на община Костинброд и с. Волуяк с 
местонахождение поземлен имот с идентификатор 
58606.9.3 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Пролеша, одобрени със Заповед 
№ РД-18-28 от 28.03.2016 г. на изпълнителния 
директор на АГКК. Проектът за ПУП – парце-
ларен план, е изложен за разглеждане в Общи-
на 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“.
2691

12. – Община Божурище, Софийска област, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
с Решение № 17 от протокол № 3 от 31.03.2022 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 18174.15.78, 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. 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 Ад-
министративния съд – София област, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2693

13. – Община Божурище, Софийска област, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
с Решение № 18 от протокол № 3 от 31.03.2022 г. 
на ОбС – Божурище, е одобрен проект за под-
робен устройствен план – парцеларен план (ПП) 
за елементите на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираната територия 
за осигуряване на транспортен достъп до имот 
с идентификатор 18174.21.29, м. Новините, с. 
Гурмазово, община Божурище, в обхват полски 
път с идентификатор 18174.21.21 по КККР на с. 
Гурмазово, община Божурище, одобрени със Запо-
вед № 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“.
2692

3. – Община Девня на основание чл. 129, ал. 1 
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че 
с Решение № 368 от 28.04.2022 г. на Общинския 
съвет – Девня, е одобрен представеният проект 
за подробен устройствен план – план за улична 
регулация по реда на чл. 16 от ЗУТ на кв. Химик, 
гр. Девня, във фаза „окончателен проект“ ведно с 
план-схема за електроснабдяване, план-схема за 
ВиК, план-схема за комуникационно-транспортна 
мрежа и план-схема за вертикално планиране 
към него. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез 
Общинския съвет – Девня, пред Административ-
ния съд – Варна.
2695

8. – Община Златоград на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект 
на подробен устройствен план – парцеларен 
план (ПУП – ПП) за елементи на техническа-
та инфраструктура – трасе на обект: „Външно 
електрозахранване на Базова станция „SML 


