
СТР.  70  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 99

са изложени в Район „Кремиковци“. Решението 
е публикувано на интернет страницата на Сто-
личната община – Направление „Архитектура и 
градоустройство“ (https://nag.sofia.bg/). Решението 
може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 
от ЗУТ пред Административния съд – София-град, 
в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се 
подават в Район „Кремиковци“ и се изпращат 
в Административния съд – София-град, от ди-
рекция „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
7740

24. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за ПУП – план за застрояване на ПИ с иден-
тификатор 49206.2676.74 и парцеларен план за 
транспортен достъп и елементи на техничес-
ката инфраструктура до ПИ с идентификатор 
49206.2676.74 по КККР, землище на с. Мрамор, 
м. Трапо, район „Връбница“. Засегнати от про-
екта са ПИ с КИ: 49206.2676.75, 49206.2676.76, 
49206.2676.72 , 49206.2676.71, 49206.2676.74, 
49206.2676.1, 49206.2676.7 и 49206.2676.17. Проек-
тът е изложен в Район „Връбница“. На основа-
ние чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от 
датата на обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересованите лица могат да се запознаят 
с предложения проект и да направят писмени 
възражения, предложения и искания чрез Район 
„Връбница“ до главния архитект на Столичната 
община.
7798

30. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 852 по 
протокол № 65 от 10.11.2022 г. на СОС е одобрен 
проект за подробен устройствен план: план за 
улична регулация за продължаване на улица от 
о.т. 754 до о.т. 762 (нова), план за регулация на ПИ 
с идентификатори 04234.6962.6 и 04234.6959.67 по 
КККР на с. Бистрица за създаване на нови УПИ 
I-6 – „за ЖС“, кв. 13в, и УПИ I-67 – „за ЖС“, в 
кв. 105 (нов), м. С. Бистрица, район „Панчаре-
во“; план за застрояване за нови УПИ I-6 – „за 
ЖС“, кв. 13в, и УПИ I-67 – „за ЖС“, в кв. 105 
(нов), м. С. Бистрица, район „Панчарево“; план-
схеми по част „Водоснабдяване и канализация“ 
и план за вертикално планиране. Решението и 
одобреният проект на подробен устройствен план 
са публикувани на интернет страницата на Сто-
личната община – Направление „Архитектура и 
градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени 
за запознаване в Район „Панчарево“. Решение-
то може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, 
ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – Со-
фия-град, в 30-дневен срок от съобщаването. 
Жалбите се подават в Район „Панчарево“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
7819

31. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 793 
по протокол № 64 от 27.10.2022 г. на СОС се 
одобрява парцеларен план за елементи на тех-
ническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираната територия за кабелно трасе за 
електрозахранване до имот с идентификатор 

22304.7911.19 по КККР, с. Долни Богров, район 
„Кремиковци“, и определяне на сервитутните 
линии на мрежите и съоръженията. Проектът 
е изложен в Район „Кремиковци“. Решението 
е публикувано на интернет страницата на Сто-
личната община – Направление „Архитектура и 
градоустройство“ (https://nag.sofia.bg/). Решението 
може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 
от ЗУТ пред Административния съд – София-град, 
в 30-дневен срок от съобщаването. Жалбите се 
подават в Район „Кремиковци“ и се изпращат 
в Административния съд – София-град, от ди-
рекция „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
7742

36. – 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-554 – „за 
етажен паркинг“, и УПИ V-554 – „за обществено 
обслужване“, в кв. 12б, м. Суха река-Запад, ра-
йон „Подуяне“, изменение на улична регулация 
от о.т. 512 до о.т. 5, от о.т. 5 до о.т. 4 и от о.т. 5 
до о.т. 7 и свързаното с това изменение на кон-
тактно УПИ IV – „за ОЖС и магазини“, в кв. 12, 
комплекс „Ботевградско шосе“, район „Подуяне“. 
Проектът е изложен за запознаване в Район 
„Подуяне“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от датата на обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до общината чрез Район 
„Подуяне“.
7845

82. – Община Берковица на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ 
съобщава, че с Решение № 1281 от 25.11.2022 г. 
на Общинския съвет – Берковица, одобрява про-
ект за ПУП – парцеларен план за трасетата на: 
довеждащи колектори до ПСОВ, за пречистени 
води, за атмосферни води, доизграждане на главен 
колектор I до довеждащия колектор до ПСОВ, 
водопровод, електрозахранване и пътна инфра-
структура за имота съгласно графична част на 
проекта; одобрява проект за ПУП – парцеларен 
план за довеждаща инфраструктура и приложени 
план-схеми за довеждащ път до ПСОВ – Берко-
вица, външно ел. захранване, външен захранващ 
водопровод; възлага на кмета на община Бер-
ковица да проведе процедурите по ЗУТ и ЗОС. 
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението може да бъде обжалвано чрез Община 
Берковица до Административния съд – Монтана.
7820

83. – Община Берковица на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ 
съобщава, че с Решение № 1280 от 25.11.2022 г. 
на Общинския съвет – Берковица, одобрява 
подробен устройствен план – парцеларен план 
и приложена план-схема за проектиране на ка-
белно ел. захранване – 20 kV от съществуващ 
СРС – 20 kV в ПИ 30301.301.835 до нов трафопост 
(БКТП-20/0,4 kV) в ПИ с проектен идентификатор 
30301.85.328, получен от обединяване на три имота: 
30301.85.62, 30301.85.63 и 30301.85.309 по КК и КР 
на с. Замфирово, община Берковица, м. Докино, и 
за който е отреден нов ПИ – „За производствени 


