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стративния съд – София-град, в 30-дневен срок 
от съобщаването. Жалбите се подават в район 
„Овча купел“ и се изпращат в Административния 
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно 
обслужване“ на Направление „Архитектура и 
градоустройство“ на Столичната община.
6953

29. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 1 
и чл. 10 от ЗУТ съобщава, че е преработен проект 
на подробен устройствен план (ПУП) – план за 
регулация и застрояване (ПРЗ) за кв. 6, 7, 8 и 
улична регулация от о.т. 28 до о.т. 33=1636 и от 
о.т. 121 до о.т. 133 по плана на кв. Виница-запад, 
м. Варна Йолу, гр. Варна, община Варна. Проек-
тът е изложен в район „Приморски“ при Община 
Варна, бул. Ген. Колев № 92, ет. 2, стая 29. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица могат да прегледат изра-
ботения план и да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до Община 
Варна чрез район „Приморски“.
6928

24. – Община Димитровград на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със заявление ре-
гистрационен индекс УТКР-30-1810#1/2.08.2020 г. 
от отдел ИДОСВ при Община Димитровград е 
внесен за процедиране изработеният проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план с 
устройствена план-схема за определяне на трасе 
на линеен обект „Изместване на външен главен 
водопровод от тръбен кладенец до водоем с. Кре-
пост, и захранване на промишлена зона“, землище 
с. Крепост, община Димитровград. Проектът е 
изработен след одобрено задание и дадено раз-
решение с Решение № 228 от 25.06.2020 г. на Об-
щинския съвет – Димитровград, при спазване на 
общите правила на ЗУТ , Наредба № 8 от 2001 г. за 
обема и съдържанието на устройствените схеми и 
планове, Наредба № 7 от 2003 г. за устройство на 
отделните територии, Наредба № 8 от 1999 г. за 
правила и норми за разполагане на техническите 
проводи и съоръжения, Наредба № 2 от 2005 г. 
за проектиране и изграждане и експлоатация на 
водоснабдителните системи и др. С проектното 
решение се предвижда водопроводът да се изпъл-
ни от полиетиленови тръби с висока плътност 
∅ 200-ПЕВП, PN 10 с обща дължина на трасето 
3780,94 м, от които 724,35 м в съществуващо трасе 
с преминаване през общински имоти с иденти-
фикатори 39668.142.23, 39668.75.1163, 39668.575.878, 
39668.575.564, държавни имоти с идентификатори 
39668.142.808, 39668.75.1468 и частен имот с иден-
тификатор 39668.147.140 по кадастралната карта 
на землището на с. Крепост, община Димитров-
град. Проектът е на разположение в общинската 
администрация, стая 72 на ет. 7 в сградата на 
Община Димитровград. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица 
могат да се запознаят с проекта и да направят 
писмени искания и възражения до общинската 
администрация.
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7. – Община Добрич на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) за линеен обект на техническата 
инфраструктура извън границите на населените 

места и селищни образувания за поземлени имо-
ти (ПИ) 72624.123.804, 72624.123.805, 72624.137.25, 
72624.144.14, 72624.144.15 и 72624.144.23 – част от 
трасе на пласкател от Канална помпена станция 
(КПС) до съществуващ колектор към Пречиства-
телна станция за отпадни води (ПСОВ) за обект 
„Битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич“. 
Проектът е изложен в Центъра за услуги и инфор-
мация на Община Добрич, работно място № 8. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
за подробен устройствен план – парцеларен план 
до общинската администрация – Добрич.
6972

11. – Община Казанлък на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробен устройствен план – парцеларен 
план на подземен електропровод за захранване 
на поземлен имот (ПИ) 53179.2.67 с начин на 
трайно ползване (НТП) „нива“, собственост на 
Галина Стойнова Койнова. Трасето с дължина 
307,7 м преминава през следните ПИ в землище 
с. Овощник: 53179.2.64 с НТП – „ниско застро-
яване“; 53179.2.69 с НТП – „селскостопански, 
горски, ведомствен път“. В едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ заинтере-
суваните лица могат да разгледат проекта в стая 
18 на Община Казанлък и да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
6927

12. – Община Казанлък на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план на 
подземен електропровод и водопровод за захран-
ване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 
27499.19.19 с начин на трайно ползване (НТП) – „за 
жилищно строителство“, в землището на с. Енина, 
собственост на „Електрообзавеждане“ – ЕООД, 
преминаващ през ПИ с идентификатори и с НТП: 
27499.18.122; 27499.20.125 и 27499.135.656 – „за сел-
скостопански, горски, ведомствен път“ в земли-
щето на с. Енина, община Казанлък, с проектна 
дължина на трасето на водопровода 337,7 м, а на 
електропровода 367,75 м. В едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ заинтере-
суваните лица могат да разгледат проекта в стая 
18 на Община Казанлък и да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта.
6930

5. – Община Карлово на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на 
основание Решение № 241 от 27.08.2020 г. на Об-
щинския съвет – гр. Карлово, е одобрен подробен 
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) 
за обект: „Изграждане на нова физическа инфра-
структура за електронни съобщителни мрежи от 
опорната мрежа на „А1 България“ – ЕАД, в зем-
лището на гр. Баня, община Карлово“. Решението 
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 
и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез Община Карлово пред 
Административния съд – Пловдив.
6957

22. – Община Кюстендил на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, 
че е изработен проект за подробен устройствен 


