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30.09.2022 г. на Общинския съвет – гр. Белово, е 
одобрен ПУП – ПП за обект: „Определяне сер-
витутна зона за укрепване на свлачище № PAZ 
04.14163-01, № PAZ 04.14163-02, № PAZ 04.14163-03 
в кв. 25, 26, 27 и 28 в с. Габровица“. Проектът 
се намира в общинската администрация, ет. 2, 
стая № 12. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересованите лица могат да разгле-
дат и направят писмени предложения, възражения 
и искания по проекта.
6883

1. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е из-
работен окончателен проект за ПУП – парцеларен 
план за елементите на техническата инфраструкту-
ра за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно 
електрозахранване на „еднофамилна жилищна 
сграда“, намираща се в УПИ VIII-22.343, кв. 49, 
с. Гурмазово, ПИ с идентификатор 18174.22.343, 
и „еднофамилна жилищна сграда“, намираща 
се в УПИ VI-022057, кв. 49, с. Гурмазово, ПИ с 
идентификатор 18174.22.57“. Трасето на новопро-
ектираната електропроводна линия НН започва 
от съществуващ СБС от въздушна мрежа НН 
МТП „Септември“, разположен в поземлен имот 
с идентификатор 18174.22.169, преминава през ПИ 
18174.22.169 и достига до имотната граница на ПИ 
18174.22.348. Дължината на трасето в обхвата на 
ПУП – ПП е 230 м. Проектът за ПУП – парцела-
рен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в 
сградата на общинската администрация, както и 
на интернет страницата на Община Божурище. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта за ПУП до 
общинската администрация в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.
6933

1а. – 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 XVIII-18.990, кв. 
1, м. Мъртвак, с. Гурмазово, ПИ с идентифика-
тор 18174.18.990“. Трасето на новопроектираната 
въздушна електропроводна линия НН започва 
от съществуващ МКТП „Чешма“, разположен 
в поземлен имот с идентификатор 18174.24.118. 
Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП 
е 170 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е 
изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на 
общинската администрация, както и на интернет 
страницата на Община Божурище. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за ПУП до общинската 
администрация в едномесечен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“.
6934

1б. – 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 

НН за външно електрозахранване на „жилищна 
сграда и водоплътна изгребна яма“, намираща се 
в УПИ ХХХІІ-20.260, кв. 14, кв. Максим Горки, 
гр. Божурище, ПИ с идентификатор 58606.20.260“. 
Трасето на новопроектираната електропроводна 
линия НН започва от съществуващ СБС от въз-
душна мрежа НН от ТП „Изгрев“, разположен в 
поземлен имот с идентификатор 58606.503.37, и 
преминава през ПИ 58606.503.99, ПИ 58606.20.75, 
ПИ 58606.20.238 и ПИ 58606.20.266. Дължината 
на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 37 м. Про-
ектът за ПУП – парцеларен план е изложен за 
разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската 
администрация, както и на интернет страницата 
на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта за ПУП до общинската администрация в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“.
6935

1в. – 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 
НН за външно електрозахранване на „еднофа-
милна жилищна сграда“, намираща се в УПИ 
XII-014095, кв. 5, м. Беличко поле, с. Хераково, 
ПИ с идентификатор 77246.14.163“. Трасето на 
новопроектираната въздушна електропроводна 
линия НН започва от съществуващ СБС № 4 от 
въздушна мрежа НН кл. „Б“ от МТП „Вили Бели-
ца“, разположен в поземлен имот с идентификатор 
77400.139.501, землище на с. Храбърско, преминава 
през ПИ 77246.14.117 и ПИ 77246.14.171, землище 
на с. Хераково, и достига до имотната граница на 
ПИ 77246.14.163. Дължината на трасето в обхвата 
на ПУП – ПП е 25 м. Проектът за ПУП – парце-
ларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 
в сградата на общинската администрация, както и 
на интернет страницата на Община Божурище. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта за ПУП до 
общинската администрация в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.
6936

1г. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е 
изработен окончателен проект за специализиран 
подробен устройствен план – план за регулация 
и план за застрояване на Индустриален парк 
„София – Божурище“. Проектът за ПУП е из-
ложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на 
общинската администрация, както и на интернет 
страницата на Община Божурище. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за ПУП да общинската 
администрация в едномесечен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“.
6937

1д. – 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 
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с кабели НН 1 kV за „масивна битова сграда“, 
намираща се в ПИ с идентификатор 58606.40.255 
по кадастралната карта на с. Пролеша, община 
Божурище“. Трасето на новопроектираната въз-
душна електропроводна линия НН започва от 
съществуващ СБС, разположен в поземлен имот 
с идентификатор 58606.81.73, преминава през 
поземлени имоти с идентификатори 58606.71.73, 
58606.40.306 и 58606.40.19 и достига до имотната 
граница на ПИ с идентификатор 58606.40.255, 
с. Пролеша, в който е разположена сградата. 
Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП 
е 335 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е 
изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на 
общинската администрация, както и на интернет 
страницата на Община Божурище. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за ПУП до общинската 
администрация в едномесечен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“.
6938

1е. – 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: „Външно електроза-
хранване с кабели НН за „жилищна сграда и 
гараж“, намираща се в УПИ ХХІІІ-041025, кв. 66, 
с. Пролеша, ПИ с идентификатор 58606.41.192“. 
Трасето на новопроектираната въздушна електро-
проводна линия НН започва от съществуващ СБС 
от мрежа НН от МТП „Пролеша“, разположен 
в поземлен имот с идентификатор 58606.41.11, 
преминава през поземлен имот с идентификатор 
58606.41.11 и достига до имотната граница на 
ПИ с идентификатор 58606.41.192, с. Пролеша. 
Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП 
е 42 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е 
изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на 
общинската администрация, както и на интернет 
страницата на Община Божурище. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за ПУП до общинската 
администрация в едномесечен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“.
6940

1ж. – 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 
с кабели НН за „еднофамилна жилищна сграда“, 
намираща се в УПИ VII-42.399, кв. 76, с. Пролеша, 
ПИ с идентификатор 58606.42.399“. Трасето на 
новопроектираната въздушна електропроводна 
линия НН започва от съществуващ СТП „Про-
леша“, разположен в поземлен имот с иденти-
фикатор 58606.32.130 – територия на транспорта, 
преминава подземно през ПИ 58606.42.254  –  
земеделска територия, ПИ 58606.42.400 – урба-
низирана територия – за второстепенна улица, 
където подземното трасе излиза на нов стълб. 
Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП 
е 149 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е 
изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на 
общинската администрация, както и на интернет 

страницата на Община Божурище. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за ПУП до общинската 
администрация в едномесечен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“.
6941

33. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 89 от протокол № 10 от 29.09.2022 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 
обект: „Нов кабел НН за външно електрозахран-
ване на жилищна сграда, намираща се в УПИ 
XXXVIII-23.126, кв. 53, с. Гурмазово, община 
Божурище, ПИ с идентификатор 18174.23.126“. 
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възраже-
ния срещу решението могат да бъдат подавани 
от заинтересованите лица чрез Общинския съ-
вет – Божурище, до Административния съд – Со-
фия област, в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“.
6945

35. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 88 от протокол № 10 от 29.09.2022 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 обект: 
„Нов кабел НН за външно електрозахранване 
на приемник на електрическа енергия – помпа, 
намиращ се в УПИ IX-23.37, кв. 50, с. Гурма-
зово, община Божурище, ПИ с идентификатор 
18174.23.105“. 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“.
6944

36. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 90 от протокол № 10 от 29.09.2022 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 обект: 
„Електрозахранване с кабели НН на двуетажни 
жилищни сгради, намиращи се в УПИ XIII-008057, 
кв. 34, с. Гурмазово, община Божурище, ПИ с 
идентификатор 18174.8.139 и УПИ XIV-008057, 
кв. 34, с. Гурмазово, община Божурище, ПИ с 
идентификатор 18174.8.140“. 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“.
6946

38. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 93 от протокол № 10 от 29.09.2022 г. 
на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подро-
бен устройствен план – парцеларен план (ПП) за 
елементите на техническата инфраструктура извън 



БРОЙ 88  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  39   

границите на урбанизираната територия за обект: 
„Нов въздушен кабел за външно електрозахран-
ване на еднофамилна жилищна сграда с гараж, 
намираща се в УПИ V-32.244, кв. 1, м. Попърт, 
с. Пролеша, община Божурище, ПИ с идентифи-
катор 58606.32.244“. 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“.
6949

39. –  Община Божурище, Софийска област, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
с Решение № 91 от протокол № 10 от 29.09.2022 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 обект: „Нов въздушен кабел за външно елек-
трозахранване на еднофамилна жилищна сграда, 
намираща се в УПИ XLII-139.502, кв. 1, м. Бърдо, 
с. Храбърско, община Божурище, ПИ с идентифи-
катор 77400.139.502“. 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“.
6947

63. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 87 от протокол № 10 от 29.09.2022 г. 
на ОбС – Божурище, е одобрен проект за под-
робен устройствен план – парцеларен план (ПП) 
за елементите на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираните терито-
рии в обхват част от поземлен имот (ПИ) 
58606.32.130 – за местен път, и част от поземлен 
имот (ПИ) 58606.32.189 – за селскостопански, 
горски, ведомствен път, по кадастралната карта 
на с. Пролеша, за външно електрозахранване с 
кабелни линии НН на многофамилна жилищна 
сграда с три самостоятелни жилища, намираща 
се в УПИ ІІ-32.5, 32.6, кв. 2, м. Попърт, с. Про-
леша, община Божурище, ПИ с идентификатор 
58606.32.221. 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“.
6943

73. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 92 от протокол № 10 от 29.09.2022 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 
външно електрозахранване с кабели НН – 1 kV 
на жилищна сграда, намираща се в УПИ XIII-
272, кв. 65, с. Пролеша, община Божурище, ПИ 
с идентификатор 58606.40.272 и жилищна сграда, 
намираща се в УПИ IX-040027, кв. 65, с. Про-
леша, община Божурище, ПИ с идентификатор 
58606.40.277. 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“.
6948

74. – Община Божурище, Софийска област, на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 86 от протокол № 10 от 29.09.2022 г. 
на ОбС – Божурище, е одобрен проект за под-
робен устройствен план – парцеларен план (ПП) 
за елементите на техническата инфраструктура 
на линеен обект извън границите на урбанизи-
раната територия 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. 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“.
6942

46. – Община Враца обявява на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, че с Решение № 713 по 
протокол № 47 от 30.08.2022 г. на Общинския 
съвет – Враца, е одобрен проект за подробен ус-
тройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за 
захранваща кабелна линия за обект: „Крематори-
ум“, разположен в проектен УПИ II (част от ПИ 
12259.787.4), м. Пискавец, землището на гр. Враца, 
стартираща от нов СРС, вграден в гръбнака на 
съществуваща кабелна линия в ПИ 12259.787.17, 
с начин на трайно ползване – „нива“ – частна 
общинска собственост, през ПИ 12259.787.11, с 
начин на трайно ползване – „за селскостопански, 
горски, ведомствен път“ – публична общинска 
собственост, и завършващ в ПИ 12259.787.4 – соб-
ственост на заявителя. Общата дължина на трасето 
на подземната кабелна линия на територията на 
община Враца е приблизително 20 л.м. Решението 
може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред 
Административния съд – Враца, в 30-дневен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.
6927

73. – Община Габрово на основание чл. 25, 
ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, 
ал. 1 и 2 във връзка с чл. 21 от ЗОС и чл. 205, 
т. 1 от ЗУТ е издадена заповед за отчуждаване на 
недвижими имоти във връзка с реализацията на 
обект: „Канализация за битови и дъждовни води 
в района на бивша консервна фабрика – гр. Габро-
во“, и прилагане на уличната регулация: Заповед 
№ 1874 от 13.09.2022 г. на кмета на община Габрово 
за отчуждаване на поземлени имоти с иденти-
фикатори 14218.503.700 и 14218.503.702 по КККР 
на гр. Габрово, одобрени със Заповед № РД-18-64 
от 26.10.2007 г. на изп. директор на АГКК, с ад-
министративен адрес: ул. Орловска, гр. Габрово. 
Имотите са собственост на „ТМФ“ – ЕООД, ЕИК 
115614973, със седалище и адрес на управление: 
Пловдив, ул. Густав Вайганд № 20, ет. 3, пред-
ставлявано от Тунджел Хълми Мутаф.
6878

22. – Община Доспат на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ 
съобщава, че с Решение № 554 от 30.09.2022 г. 
Общинският съвет – Доспат, одобрява ПУП – ПП 


