
 

 

 

 

Община Елин Пелин на основание чл.128 ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 

ПУП-Парцеларен план за газоснабдяване на УПИ ІV-11 За СПОД, кв.3, СПЗ гр.Елин Пелин, 

Община Елин Пелин, Софийска област.  

Трасето на газопровода преминава през имоти с №№ 000178 / канал / и 000282 /полски 

път/ по КВС на землището на гр.Елин Пелин.  

Проектът и съпътстващата го документация се намират в отдел „ УТ и КС “ на Община 

Елин Пелин, ет.1, стая № 3. 

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „ Държавен 

вестник “ заинтересуваните лица могат да се запознаят с материалите по преписката и да 

направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПП до кмета на 

Общината. 

 

 

Община Елин Пелин на основание чл.128 ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 

ПУП-План за улична регулация по чл.16 от ЗУТ за улица, свързваща републикански път ІІІ-105 

в участъка гр.Елин Пелин – с.гара Елин Пелин и път SFO-1231 ( стар № ІV-60026) в участъка 

с.Равно поле – сп.Верила в землището на с.Равно поле, Община Елин Пелин, Софийска област.  

Съгласно регистрите на засегнатите имоти, трасето на улицата преминава през имоти 

№№ 000045, 000249, 000295, 000296, 000453, 000454, 000936, 079007, 079011, 079014, 079017, 

079021, 079023, 082004 и 082007 по КВС на землището на с.Равно поле и имоти №№ 000178, 

000282, 000474, 056008, 057014, 058024, 058025, 058027, 058028, 058029, 058030, 058031, 

058055, 058056, 058057, 058033, 058036, 058045, 058046, 058048, 058062, 058098, 058099 и 

060060 по КВС на землището на гр.Елин Пелин, Община Елин Пелин, Софийска област. С 

проекта за ПУП-ПУР се предвижда изменение и на уличната регулация на УПИ ІХ-19 За ПСТД 

в кв.68 и УПИ ІІІ-27 в кв.69 по плана на с.Равно поле. 

Проектът и съпътстващата го документация се намират в отдел „ УТ и КС “ на Община 

Елин Пелин, ет.1, стая № 3. 

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „ Държавен 

вестник “ заинтересуваните лица могат да се запознаят с материалите по преписката и да 

направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПП до кмета на 

Общината. 

 

Обявленията са обнародвани в „ Държавен вестник “ бр.10/ 05.02.2013г 

 

 

 

 

 


