
 

 

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

проект за ПУП-Парцеларен план за електрозахранване / стълбовна линия НН / на ПИ 

№№ 017013 и 017011-І в землището на с.Караполци, Община Елин Пелин, Софийска 

област. Трасето на стълбовната линия преминава в имоти № 000306 и 000367. 

Предвидените сервитути са с ширини 4,50м и 1,0м и засягат имоти с №№ 000306, 

000367, 000368, 000371, 014004, 015010, 016001, 016002, 017014, 017010, 017011 и 

017012 по КВС на землището на с.Караполци. 

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 електрозахранване / стълбовна линия НН / на ПИ 

№008072 в землището на с.Нови хан, Община Елин Пелин, Софийска област. Трасето на 

стълбовната линия преминава в имот № 000690 по КВС на землището на с.Нови хан. 

Предвидените сервитути са с ширини 4,50м и 1,0м.     

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 довеждащ път и паркинг-обръщало с трасе през 

имоти №№ 000507, 115038, 115027, 115051, 001073, 116026, 001071, 001072, 001085, 

117007, 117009, 165052, 165053 и 165054 в землището на с.Нови хан, Община Елин 

Пелин, Софийска област.  

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. 
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Обявленията са обнародвани в „Държавен вестник“ – бр.71/ 26.08.2014г 

 

 


