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фикатор 18174.23.126“. Проектът за ПУП – парце
ларен 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 обнарод
ването в „Държавен вестник“.
4424
33. – Община Божурище, Софийска област, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 35 от протокол № 5 от 26.05.2022 г. на
ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПП) за еле
ментите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии в обхват
имот с идентификатор 77246.165.9992 и част от
имоти с идентификатори 77246.23.31, 77246.24.31,
77246.165.31 и 77246.166.1 по кадастралната карта
на с. Хераково за външно електрозахранване с
кабелни линии НН 1 kV на УПИ ХХХVІІ-23.25,
кв. 39, с. Хераково, община Божурище. На осно
вание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу
решението могат да бъдат подавани от заинтере
сованите лица чрез Общинския съвет – Божури
ще, до Административния съд – София област,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
4421
43. – 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 18174.30.46, м. Дашовица,
с. Гурмазово, община Божурище, в обхват част от
полски път с идентификатор 18174.30.4 по КККР
на с. Гурмазово, община Божурище, одобрени
със Заповед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. на из
пълнителния 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“.
4417
52. – 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 НН за
външно електрозахранване на „приемник на
електрическа енергия – помпа“, намиращ се
в УПИ IX-23.37, кв. 50, с. Гурмазово, община
Божурище, ПИ с идентификатор 18174.23.105“.
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“.
4416
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62. – 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: „Електрозахранване с
кабели НН за обект „двуетажни жилищни сгради“,
намиращи се в УПИ ХІІІ-008057, кв. 34, с. Гур
мазово, община Божурище, ПИ с идентификатор
18174.8.139 и УПИ XIV-008057, кв. 34, с. Гурма
зово, община Божурище, ПИ с идентификатор
18174.8.140“. 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“.
4415
73. – Община Божурище, Софийска област, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 37 от протокол № 5 от 26.05.2022 г. на
ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПП) за еле
ментите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии в обхват
част от полски път 77246.55.43 по кадастралната
карта на с. Хераково и част от полски път 57100.60.9
по кадастралната карта на с. Пожарево за външно
електрозахранване на ТП и КЛ 20 kV за жилищен
комплекс от 8 къщи близнаци, намиращи се в
УПИ І-60.51, кв. 1, м. Маринча, с. Пожарево,
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“.
4420
73. – Община Божурище, Софийска област,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 38 от протокол № 5 от 26.05.2022 г.
на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подро
бен устройствен план – парцеларен план (ПП) за
елементите на техническата инфраструктура на
линеен обект извън границите на урбанизираната
територия за осигуряване на транспортен достъп
до имот с идентификатор № 58606.22.2, местност
Горни соват, с. Пролеша, община Божурище,
в обхват част от полски път с идентификатор
58606.22.236 по КККР на с. Пролеша, община
Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-28
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 Общин
ския съвет – Божурище, до Административния
съд – София област, в 30-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“.
4418
82. – 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 въздушен кабел
за външно електрозахранване на „еднофамилна
жилищна сграда с гараж“, намираща се в УПИ
V-32.244, кв. 1, м. Попърт, с. Пролеша, община
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Божурище, ПИ с идентификатор 58606.32.244“.
Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен
за разглеждане в Община Божурище. На осно
вание на 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“.
4423
92. – 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 въздушен кабел
за външно електрозахранване на „еднофамилна
жилищна сграда“, намираща се в УПИ XLII139.502, кв. 1, м. Бърдо, с. Храбърско, община
Божурище, ПИ с идентификатор 77400.139.502“.
Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен
за разглеждане в Община Божурище. На осно
вание на 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“.
4425
11. – Община Брезово на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че
с Решение № 546 на Общинския съвет – гр. Бре
зово, от 30.06.2022 г., протокол № 44, е одобрен
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за трасе на обект: „Изграждане на
нова кабелна линия 20 kV от съществуващ ЖБ
стълб № 125 до регулацията на с. Свежен като
част от кабелната линия от ЖР стълб № 125 до
нов МТТ в УПИ I – закусвалня и кооп. пазар,
кв. 52 по плана на с. Свежен, община Брезово,
област Пловдив“. На основание чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дне
вен срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Брезово пред Административния
съд – Пловдив.
4404
11. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация (ПУП – ПУР)
за трасе на локално пътно платно вдясно на път
I-6 като продължение на съществуващо такова
и включването му в главен път I-6 с изход при
км 464+725 за обслужване на ПИ с идентифика
тор 07079.3.1312 по КК на гр. Бургас (м. Черния
бряст (бивша местност Караач) по недействаща
КВС). На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заин
тересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Дър
жавен вестник“.
4402
11а. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация (ПУП – ПУР)
за трасе на нови улици за осигуряване на транс
портен достъп до поземлени имоти в устрой
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ствена зона 3/Смф съгласно действащ ОУП на
гр. Бургас в предвидено разширение на кв. Вет
рен, гр. Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едно
месечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
4403
20. – Община Велинград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 189 от
30.06.2022 г. на ОбС – Велинград, е одобрен
ПУП – парцеларен план на обект: „Нова под
земна кабелна линия НН от БКТП „Марина
ливада“ в ПИ с идентификатор 10450.149.16 до
ново електромерно табло за захранване на ПИ с
идентификатор 10450.149.172, м. Голямо блато по
КККР на Велинград, община Велинград, област
Пазарджик“. Целта на парцеларния план е да
се захрани имот с идентификатор 10450.149.172,
м. Голямо блато по КККР на Велинград, община
Велинград. Трасето е предвидено да започне от
БКТП „Марина ливада“, намиращо се в ПИ с
идентификатор 10450.149.16, да тръгне в северо
западна посока, докато излезе на полски път с
идентификатор 10450.148.15 и продължи в северна
посока (на около 0,60 м от имотната граница
в обхвата на пътя), докато достигне път от ре
публиканската пътна мрежа с идентификатор
10450.148.1. Оттам продължава в източна посока
в обхвата на пътя и при достигане до полски път
с идентификатор 10450.149.90 продължава в юго
западна посока в обхвата на полския път, докато
достигне крайната си точка – ново електромерно
табло пред имот с идентификатор 10450.149.172
по КККР на Велинград, община Велинград (и
регистър на засегнатите имоти). Дължината на
новата подземна кабелна линия ниско напреже
ние е 420 л. м, а сервитутът му – 1,20 м, съгласно
Наредба № 16 от 9.06.2004 г.
4459
837. – Община Годеч на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за
изменение на ПУП на гр. Годеч в кв. 120, 120а и
128, както следва: изменя се регулацията на улица
с о.т. № 394, 396, 396а; изменя се регулацията на
УПИ с № VIII-1476 и VII-1475 в кв. 120; изменя
се регулацията на УПИ с № I-1473 в кв. 120а;
изменя се регулацията на УПИ с № I-1562 и II1563 в кв. 128. Проектът е изложен за разглеждане
в стая № 120 в сградата на общината на адрес:
гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проекта до общинската
администрация – Годеч.
4362
26. – Община Дулово на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 459
от 28.06.2022 г., прието с протокол № 36 от
28.06.2022 г. на Общинския съвет – Дулово, е одоб
рен проект за изменение на кадастрален план и
изменение на подробен устройствен план – план за
регулация (ИПУП – ПР) за урегулиран поземлен
имот (УПИ) V-44, кв. 3 по плана на с. Яребица и
изменение на уличната регулация от ос.т. 124 до
новосъздадена ос.т. 124а с цел актуализиране на
кадастралната основа и образуване на един нов

