
 

 

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

ПУП-Парцеларен план за електроснабдяване / подземна КЛ 20 кV / и водопровод за захранване 

на имот № 085018 в землището на с.Крушовица, Община Елин Пелин, Софийска област. 

Съгласно регистъра на засегнатите имоти, трасето на електропровода преминава през имоти 

№№ 033092, 000181, 000118, 000182, 00082 и 035090 по КВС на землището на с.Крушовица. 

Съгласно регистъра на засегнатите имоти, трасето на водопровода преминава през имот 

№036091 и ограничава ползването на имоти №№ 085002, 085008, 085009 и 085010 по КВС на 

землището на с.Крушовица.  

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

ПУП-Парцеларен план за електроснабдяване / подземна КЛ 20 кV / и транспортен достъп за 

захранване на имот № 059079 в землището на гр.Елин Пелин, Община Елин Пелин, Софийска 

област. Съгласно регистрите на засегнатите имоти, трасетата на електропровода и транспортен 

достъп преминават през имоти №№ 000282, 057014, 000285 и 000473 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. 
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