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електрозахранване на „многофамилна жилищна 
сграда с три самостоятелни жилища“, намираща 
се в УПИ II-32.5, 32.6, кв. 2, м. Попърт, с. Про-
леша, община Божурище, ПИ с идентификатор 
58606.32.221. 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 „Държа-
вен вестник“.
3847

42. – 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 
електрозахранване на „двуетажна жилищна 
сграда“, намираща се в УПИ І-18.244, кв. 5, м. 
Мъртвак, с. Гурмазово, община Божурище, ПИ 
с идентификатор 18174.18.305, и „еднофамилна 
жилищна сграда“, намираща се в УПИ XXV-
008005, кв. 40, с. Гурмазово, община Божурище, 
ПИ с идентификатор 18174.8.130. 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“.
3848

622. – 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 ин-
фраструктура за обект: „Нов кабел НН за външно 
електрозахранване на „еднофамилна жилищна 
сграда“, намираща се в УПИ ХХІІІ-081026, кв. 
2, м. Лозище, с. Храбърско, община Божурище, 
ПИ с идентификатор 77400.81.609. 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“.
3846

317. – Община Болярово на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с 
Решение № 450 по протокол № 34 от заседанието 
на 22.06.2022 г. на Общинския съвет – гр. Боляро-
во, е одобрен проект на ПУП – парцеларен план 
на трасе на основен изпускател на микроязовир 
„Чардак баир“, намиращ се в землището на с. 
Денница, представляващ ПИ 20657.37.75 по кадас-
тралната карта на с. Денница, община Болярово, 
засягащо ПИ с идентификатор 20657.36.834 – зе-
меделска територия – дере, ПИ 20657.37.75 – води 
и водни обекти – язовир, ПИ 20657.37.76 – води 
и водни обекти – за водностопанско, хидромели-
оративно съоръжение по КККР на с. Денница, 
община Болярово. Решението подлежи на об-
жалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 
30-дневен срок от обнародването в  „Държавен 
вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Болярово, 
пред Административния съд – Ямбол.
4017

320. – Община Костинброд на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че в общинската 
администрация е постъпил проект за изменение 
на подробния устройствен план – плана за улична 
регулация за улица с о.т. 449, о.т. 989 и о.т. 990а по 
действащия регулационен план на гр. Костинброд, 
с който се засягат поземлени имоти с идентифика-
тори 38978.900.6663, 38978.900.6662, 38978.900.6661 
и 38978.900.6660 в кв. 255 и поземлени имоти с 
идентификатори 38978.900.1880 и 38978.900.3682 в 
кв. 123. Проектът е изложен във входното фоайе, 
на таблото за съобщения в сградата на общинската 
администрация – Костинброд, ул. Охрид № 1, и е 
публикуван на интернет страницата на Община 
Костинброд на адрес http://www.kostinbrod.bg. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до кмета 
на община Костинброд в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
3896

1. – Община Перник на основание чл. 28б, 
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен про-
ект за изменение на плана на новообразуваните 
имоти в местността Равни рид в землището на 
с. Дивотино, община Перник, приет с протокол 
№ 11-4 от 23.06.2022 г. на комисията, назначена 
със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на 
община Перник, за поземлен имот ПИ 193. На 
основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едноме-
сечен срок от обнародването на обявлението в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица мо-
гат да направят писмени искания и възражения 
по проекта и придружаващата го документация 
до кмета на община Перник. За справка: ет. 12, 
стая № 7.
4029

33. – Община Перник на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че с Решение № 842 от 31.05.2022 г. на Общинския 
съвет – Перник, е одобрен проект за изменение 
на подробен устройствен план – план за регула-
ция и план за застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на 
урегулирани поземлени имоти (УПИ) VI и XVI и 
поземлен имот (ПИ) 1734 в кв. 107б и 133 по ре-
гулационния план на с. Рударци, община Перник, 
като: 1. с плана за регулация ПИ 1734 се урегулира 
в два нови УПИ VI-1734 – „за жилищно строител-
ство“, и УПИ, отреден „за озеленяване“, в кв. 133 
и УПИ XVI-1734 – „за жилищно строителство“, в 
кв. 107б; 2. с плана за застрояване се определят 
зони за свободно застрояване в новообразувани-
те УПИ VI-1734 – „за жилищно строителство“,  
XVI-1734 – „за жилищно строителство“, в кв. 107б с 
показатели за нискоетажно жилищно застрояване 
и устройствена зона Жм. 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 – Перник, пред 
Административния съд – Перник.
3870

63. – Община Перник на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че с Решение № 847 от 31.05.2022 г. на Общинския 
съвет – Перник, е одобрен проект за изменение на 
подробен устройствен план – план за регулация и 
план за застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на част от 


