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като за него е предвиден сервитут с широчина 
по 1 м от всяка страна на кабелната линия. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация – Белица, с адрес: 
гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
5831

2. – 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 ин
фраструктура за обект: „Нов въздушен кабел НН 
за външно електрозахранване на „приемник на 
ел. енергия“, намиращ се в ПИ с идентификатор 
58606.42.339“. 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“.
5862

12. – 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 „еднофамилна 
жилищна сграда“, намираща се в УПИ IV019129, 
кв. 1, м. Дуняш, с. Гурмазово, община Божурище, 
ПИ с идентификатор 18174.19.185“. 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“.
5861

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 18174.3.10, м. Лозаница, 
с. Гурмазово, община Божурище, в обхват част 
от полски път с идентификатор 18174.15.182 по 
КККР на с. Гурмазово, община Божурище, одо
брени със Заповед № РД1824 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“.
5858

32. – 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 еле
ментите на техническата инфраструктура на 

линеен обект извън границите на урбанизира
ната територия за осигуряване на транспортен 
достъп до имот с идентификатор 58606.14.122, м. 
Лазар, с. Пролеша, община Божурище, в обхват 
полски път с идентификатор 58606.14.156 и част 
от полски път с идентификатор 58606.14.130 по 
КККР на с. Пролеша, община Божурище, одо
брени със Заповед № РД1828 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“.
5859

82. – 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 77246.30.58, м. Бачище, 
с. Хераково, община Божурище, в обхват част 
от полски път с идентификатор 77246.30.64 по 
КККР на с. Хераково, община Божурище, одо
брени със Заповед № РД1830 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“.
5856

92. – 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: „Външно електрозахранване 
на: еднофамилна жилищна сграда, намираща се 
в УПИ ІІ40.309, кв. 78; еднофамилна жилищна 
сграда, намираща се в УПИ І40.308, кв. 78; 
еднофамилна жилищна сграда, намираща се в 
УПИ II40.309, кв. 78; еднофамилна жилищна 
сграда, намираща се в УПИ XVIIІ40.322, кв. 75; 
еднофамилна жилищна сграда, намираща се в 
УПИ XXI40.318, кв. 75; еднофамилна жилищна 
сграда, намираща се в УПИ ХХ40.319, кв. 75, и 
еднофамилна жилищна сграда, намираща се в 
УПИ XVІ40.316, кв. 75, с. Пролеша, община Бо
журище“. 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“.
5860

482. – 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 
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обект извън границите на урбанизираната тери
тория за осигуряване на транспортен достъп до 
имот с идентификатор 18174.21.41, м. Новините, 
с. Гурмазово, община Божурище, в обхват част 
от полски път с идентификатор 18174.21.125 по 
КККР на с. Гурмазово, община Божурище, одо
брени със Заповед № РД1824 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“.
5857

5. – Община Брацигово, област Пазарджик, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на 
заинтересованите лица, че с Решение № 512 от 
протокол № 38 от 29.07.2022 г. на Общинския 
съвет – Брацигово, е одобрен подробен устрой
ствен план – план за регулация на летовище 
„Васил Петлешков“, с който за сметка на имот с 
идентификатор 61220.514.7, м. Атолука, по КККР 
на с. Равногор, община Брацигово, се обособя
ва нов УПИ I7 – за индивидуално комплексно 
вилно строителство, в кв. 1 (нов) по РП на ле
товище „Васил Петлешков“, община Брацигово. 
ПУП – ПР е изложен за разглеждане в стая № 7 
в сградата на общината и може да бъде разгледан 
всеки работен ден от 8 до 12 ч. и от 13 до 17 ч. На 
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи 
на обжалване в 30дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ чрез Община Брацигово 
до Административния съд – Пазарджик.
5900

644. – Община Ивайловград на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и чл. 61 от АПК съобщава, 
че е изработен проект за изменение на подробен 
устройствен план ПУП – ПРЗ (план за регулация 
и застрояване), като УПИ І1107, УПИ ІІ1107, 
УПИ ІІІ1107, УПИ IV1107, УПИ V1107, УПИ 
XVI1107, УПИ XVII1107 и УПИ XVIII1107 от 
кв. 28 се обединят в един урегулиран поземлен 
имот ХІХ, отреден за фотоволтаична централа, и 
УПИ VI1107 и УПИ VII1107 от кв. 25 се обединят 
в един урегулиран поземлен имот XIII, отреден 
за фотоволтаична централа, по ПУП на Ивай
ловград, ЕКАТТЕ 32024, община Ивайловград, и 
се промени уличната регулация на ул. Възрож
денска по имотната граница с поземлен имот 
1107. Проектът е изложен за разглеждане в стая 
304 в сградата на общинската администрация, 
както и публикуван на интернет страницата на 
Община Ивайловград. Съгласно чл. 128, ал. 5 от 
ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обяв
лението в „Държавен вестник“ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта за подробен 
устройствен план до общинската администра
ция – Ивайловград.
5843

1. – Община Лясковец на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) за изграждане на трасе на ел. ка
бел от ПИ 37664.210.24 до ПИ 37664.210.46.1 по 
КККР на землището на с. Козаревец, община 

Лясковец, във връзка с реализацията на обект: 
„Изграждане на мрежова фотоволтаична система 
с инсталирана мощност 140,4 kWp и максимална 
променливо токова мощност от 136 kW в ПИ 
37664.210.24, с. Козаревец, община Лясковец, 
област Велико Търново“. Трасето на ел. кабела 
е отразено в графичната част на изготвения 
парцеларен план със съответния цвят. Заинтере
суваните лица могат да се запознаят с проекта 
на ПУП – ПП в стая № 17 на Община Лясковец 
и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едноме
сечен срок от обнародване на съобщението в 
„Държавен вестник“ могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
5914

3. – Община Лясковец на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 445, взето с 
протокол № 57 на редов но заседание на Общинския 
съвет – гр. Лясковец, проведено на 25.08.2022 г., 
е одобрен проект за частично изменение на 
действащия подробен устройствен план – план 
за регулация (ПУП – ПР) и проект на план за 
застрояване (ПУП – ПЗ) на с. Добри дял, община 
Лясковец, в обхвата на поземлени имоти № 1122 
и № 271, за които е отреден УПИ II271 – за парк 
и ресторант, в кв. 44 по плана на с. Добри дял, 
община Лясковец, и улица с о.т. 154 – 160 – 161 и 
168. Решението може да се обжалва в 30дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Административния съд – Велико Търново, 
чрез Общинския съвет – гр. Лясковец, съгласно 
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.
5916

5. – Община Лясковец на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 444, взето с 
протокол № 57 на редов но заседание на Общинския 
съвет – гр. Лясковец, проведено на 25.08.2022 г., 
е одобрен подробен устройствен план – план за 
регулация и план за застрояване (ПУП – ПР – ПЗ) 
на гр. Лясковец, община Лясковец, в обхвата на 
ПИ № 44793.140.18 и ПИ № 44793.140.23 по КККР 
на гр. Лясковец, община Лясковец, местност Чиф
лика. Решението може да се обжалва в 30дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Административния съд – Велико Търново, 
чрез Общинския съвет – гр. Лясковец, съгласно 
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.
5917

45. – Община Лясковец на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 443, взе
то с протокол № 57 на редов но заседание на 
Общинския съвет – гр. Лясковец, проведено на 
25.08.2022 г., е одобрен подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за изграж
дане на трасе на ел. кабел 20 kV от ПИ 44793.258.14 
до ПИ 44793.257.252.27 по КККР на землището 
на гр. Лясковец, община Лясковец, във връзка с 
реализацията на обект: „Изграждане на кабел
на линия 20 kV за осигуряване връзка на ФЕЦ 
„Лясковец“, „Армако“ – АД – „Аркус“ – АД“. 
Решението може да се обжалва в 30дневен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ пред 
Административния съд – Велико Търново, чрез 
Общинския съвет – гр. Лясковец, съгласно раз
поредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.
5915


