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пред Службата по геодезия, картография и ка-
дастър – Велико Търново.
3906

11. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
ПУП за изменение на плана за улична регулация 
(ИПУР) в участъка от о.т. 539а (стара) – о.т. 800 
(нова) – о.т. 801 (нова) – о.т. 802 (нова) – о.т. 803 
(нова) – о.т. 804 (нова) – о.т. 805 (нова) – о.т. 806 
(нова) до о.т. 508б (стара) и свързаното с това 
изменение на регулацията на прилежащи квартали 
107, 113, 113а и 114, м. Витоша – ВЕЦ Симео-
ново. Проектът е изложен в Район „Лозенец“. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от датата на обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересованите лица могат да се 
запознаят с предложения проект и да направят 
писмени възражения, предложения и искания 
чрез Район „Лозенец“ до главния архитект на 
Столичната община.
3879

27. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 351 по 
протокол № 56 от 26.05.2022 г. на СОС е одобрен 
проект за изменение на план за регулация (ИПР) 
на ул. Траян Танев от о.т. 10 до о.т. 35 по съ-
ществуващата на място улица, изменение на ул. 
Дъб от о.т. 31 до о.т. 33, отпадане на улица от 
о.т. 34 до о.т. 88, създаване на нова улица от о.т. 
160 до о.т. 162 по съществуващо положение на 
ул. Овче поле и свързаното с това изменение на 
прилежащи УПИ I – „за черква“, в кв. 22, УПИ 
I – „за културен дом и клубове“, в кв. 24а, УПИ 
VII-387, VIII-388, IX-390, 391, X-392 и XI-388а в кв. 
33, УПИ XXVII-389 и XXVI-346 в кв. 34, м. Кв. 
Суходол, район „Овча купел“, и план-схема за 
инженерната инфраструктура по чл. 108 от ЗУТ 
по части „Канализация“. Проектът е изложен в 
Район „Овча купел“. Решението е публикувано на 
интернет страницата на Столичната община – На-
правление ,,Архитектура и градоустройство“ 
(https://nag.sofia.bg/). 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 „Овча купел“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
3999

40. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 352 по 
протокол № 56 от 26.05.2022 г. на СОС се пре-
кратява производството по одобряване на проект 
за план за регулация на м. Надежда 1а в частта 
му относно УПИ I-2036 – „за офиси“, УПИ IV-
579, 580 и УПИ IX-577, 578 от кв. 7г, които са 
изключени от обхвата на одобряване с т. 1 от 
Решение № 408 на СОС по протокол № 43 от 
18.07.2013 г. Решението е публикувано на интернет 
страницата на Столичната община – Направление 
,,Архитектура и градоустройство“ (https://nag.
sofia.bg/). Решението може да бъде обжалвано 
по реда на глава десета, раздел IV от АПК пред 
Административния съд – София-град, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“. 
Жалбите се подават в Район „Надежда“ и се из-

пращат в Административния съд – София-град, 
от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ 
на Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
4000

1. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е 
изработен окончателен проект за ПУП – парце-
ларен план за елементите на техническата инфра-
структура за обект: „Нов кабел за външно елек-
трозахранване на „жилищна сграда“, намираща 
се в УПИ XVI-40.267, кв. 65, с. Пролеша, община 
Божурище, ПИ с идентификатор 58606.40.267. 
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“.
3845

2. – 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 18174.22.18, м. Шеовица, 
с. Гурмазово, община Божурище, в обхват част 
от полски път с идентификатор 18174.22.145 по 
КККР на с. Гурмазово, община Божурище, одо-
брени 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 „Държавен вестник“.
3843

22. – 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 18174.21.60, м. Новините, 
с. Гурмазово, община Божурище, в обхват полски 
път с идентификатор 18174.21.125 по КККР на 
с. Гурмазово, община Божурище, одобрени със 
Заповед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. на изпълнител- 
ния 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 обнарод-
ването в „Държавен вестник“.
3844

32. – 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 за обект: „Нов кабел за външно 


