
 

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

ПУП-Парцеларен план за газопровод за захранване на ПИ № 000254 в землището на 

с.Григорево, Община Елин Пелин, Софийска област, собственост на „ Макс електроникс “ ООД. 

Съгласно регистъра на засегнатите имоти трасето на газопровода преминава през имоти 

№№000105, 000040, 000039 и 000113 по КВС на землището на с.Григорево. 

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-Парцеларен план за транспортен достъп / път с трайна настилка / до ПИ № 000254 в 

землището на с.Григорево, Община Елин Пелин, Софийска област, собственост на „ Макс 

електроникс “ ООД. Съгласно регистъра на засегнатите имоти трасето за транспортен достъп 

преминава в имоти №№000105, 000040, 000039 и 000113 по КВС на землището на с.Григорево. 

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-Парцеларен план за транспортен достъп – път с трайна настилка, свързващ  път ІІІ-105 от 

републиканската пътна мрежа с ПИ № 068076 в землището на гр.Елин Пелин, Община Елин 

Пелин, Софийска област, собственост на „Енигма“ ЕООД. Съгласно регистъра на засегнатите 

имоти, трасето за транспортен достъп преминава през имоти №№ 000178, 000279, 000280, 

085038 и 085036 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-Парцеларен план за газопровод за захранване на ПИ №№ 024003 и 023030 в землището на 

с.Мусачево, Община Елин Пелин, Софийска област, собственост на „ Джи Пи Констракшън “ 

ООД. Съгласно регистъра на засегнатите имоти трасето на газопровода преминава през имоти 

№№ 000181, 000222, 000199 и 000203 по КВС на землището на с.Мусачево. 

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. 

==================================================================== 

Съобщенията са обнародвани в „ Държавен вестник “ – бр.49/ 13.06.2014г 

 


