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6. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 442 от 
23.06.2022 г. на СОС е прекратено производ-
ството по одобряване на подробен устройствен 
план – план за регулация за УПИ Х-878, 879, 
881 – „за офиси и магазини“, кв. 12г, м. Суха 
река – запад, попадащ в обхвата на т. 5 от Решение 
№ 325 от 27.06.2013 г. на СОС, с което е одобрен 
ПРЗ на м. Суха река – запад, район „Подуяне“, 
който с тази точка от плана за регулация за 
м. Суха река – запад не се одобрява поради не-
представен предварителен договор по чл. 15/17 от 
ЗУТ. Решението е изложено в Район „Подуяне“. 
Решението може да бъде обжалвано по реда на 
глава десета, раздел ІV от АПК в 14-дневен срок 
от съобщаването му пред Административния 
съд – София-град. Жалбите се подават в Район 
„Подуяне“ и се изпращат в Административния 
съд – София-град, от дирекция „Правно-норма-
тивно обслужване“ на Направление „Архитектура 
и градоустройство“ на Столичната община.
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7. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробен устройствен план – изменение на 
план за регулация и застрояване на УПИ I – „за 
обществено обслужване“, от кв. 79, УПИ I – „за 
хигиенен център“, от кв. 80, м. Зона В-15 (Пред-
гаров площад), район „Сердика“, изменение на 
улична регулация от о.т. 81 през о.т. 82 до УПИ 
VI-212 – „за клиника“, в кв. 80, изменение на 
улична регулация между о.т. 76б и о.т. 81, между 
о.т. 81 – о.т. 80 и между о.т. 85 – о.т. 86 и РУП за 
УПИ V-213 – „за ЖС и ОО“. Проектът е изложен 
за запознаване в Район „Сердика“. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата 
на обнародването в „Държавен вестник“ заин-
тересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общината чрез Район „Сердика“.
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30. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 574 по 
протокол № 60 от 21.07.2022 г. на СОС се одобря-
ват: 1. проект за изменение на плана за уличната 
регулация на м. Кв. Илиянци – изменение про-
фила на улица от о.т. 18 до о.т. 22 по имотните 
граници на поземлени имоти с идентификатори 
68134.1373.2016, 68134.1373.2018 и 68134.1373.397 и 
създаване на нова задънена улица от о.т. 20а до 
о.т. 20б, кв. 22, м. Кв. Илиянци, район „Надежда“; 
2. проект за изменение на плана за регулация на 
УПИ II – „за парк“, от кв. 22, м. Кв. Илиянци, 
район „Надежда“, и създаване на нови УПИ VI-2018 
„за общ. обсл.“, УПИ VII-2018 „за общ. обсл.“, УПИ 
VIII-2018 „за общ. обсл.“, УПИ IX-2018 „за общ. 
обсл.“, УПИ X-2018 „за спорт и атракция“ за ПИ 
с идентификатор 68134.1373.2018; остатъчен УПИ 
II – „за парк“, нов УПИ V-2016 „за автосервиз и 
магазин“ за ПИ с идентификатор 68134.1376.2016, 
изменение на общите регулационни граници с 
контактен УПИ I – „за манастир „Св. Илия“, от 
кв. 5а, който се преномерира в УПИ IV – „за 
манастир „Св. Илия“, в кв. 22, м. Кв. Илиянци, 
район „Надежда“, създава се сервитут на канал 
∅ 60Б и на охранителна зона на помпена станция; 
3. проект за изменение на план за застрояване за 
предвиждане на ново застрояване в нови УПИ 
V-2016 „за автосервиз и магазин“, УПИ VI-2018 
„за общ. обсл.“, УПИ VII-2018 „за общ. обсл.“, 

НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Светла Димчева Славева, наследни-
ца на Мария Михайлова Панева, собственик на 
имот с идентификатор 55508.135.16, намиращ се в 
землището на с. Паскалевец, община Павликени, 
област Велико Търново, за постановяването на 
Решение № 211 от 7.04.2022 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от 
обнародването на настоящото обявление в „Дър-
жавен вестник“.
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264. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния 
проект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техниче-
ския проект от 2020 г. (след пресичането с път 
І-5), на територията на област Велико Търново, 
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за дър-
жавната собственост съобщава на наследниците 
на Йорданка Наумова Йочкова, собственица на 
имот с идентификатор 55508.171.2, намиращ се в 
землището на с. Паскалевец, община Павликени, 
област Велико Търново, за постановяването на 
Решение № 211 от 7.04.2022 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от 
обнародването на настоящото обявление в „Дър-
жавен вестник“.
5355

265. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Донка Андреева Кириянова, наслед-
ница на Кирян Ангелов Филипов, собственик на 
имот с идентификатор 55508.171.9, намиращ се в 
землището на с. Паскалевец, община Павликени, 
област Велико Търново, за постановяването на 
Решение № 211 от 7.04.2022 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от 
обнародването на настоящото обявление в „Дър-
жавен вестник“.
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