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

ИПРЗ за преотреждане  на УПИ І-За парк, кв.29, с.Лесново, Община Елин Пелин, Софийска 

област. Проектът предвижда: създаване на улица с ос.т.16а-16б-16в-16г с ширина 8м / 5м платно 

и 2х1,50м тротоар /, която разделя кв.29 на два нови квартала – 29 и 29а; образуване в кв.29а на 

1бр. УПИ „За озеленяване и техническа инфраструктура“ и 7 бр. УПИ с №№ от І-общ до VІІ-

общ със следните показатели: устройствена зона – Жм, Н – до 10м, Пзастр – до 40%, Кинт – до 1,0, 

Позел – 40%, начин на застрояване – е; образуване в кв.29 на 5бр. нови УПИ с №№ І-общ и от ІХ-

общ до ХІ-общ със следните показатели: устройствена зона – Жм, Н – до 10м, Пзастр – до 40%, 

Кинт – до 1,0, Позел – 40%, начин на застрояване – е. 

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 ИПРЗ до Кмета на 

Общината. 

 

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

 

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

ИПРЗ на улици с ос.т.338-342-388 и 389-390 и прилежащи УПИ по плана на гр.Елин Пелин, 

Община Елин Пелин, Софийска област. Проектът предвижда: закриване на улица с ос.т.389-390, 

унищожаване на УПИ ХІV-Комуникации в кв.44 и създаване на нова улица с.ос.т.390а-342а; 

закриване на част от улица с ос.т.338-342-388 в участъка ос.т.342-342а; унищожаване на УПИ 

ІІІ-За КОО и ИПРЗ на УПИ ІV-общ, V-общ, VІ-общ, VІІ-За озеленяване и спорт, VІІІ-За ОЖС и 

КОО и ІХ-За озеленяване / всички в кв.164 / с цел обособяване на паркинг към улица с ос.т.338-

342а; обединяване на УПИ ІV-общ, V-общ и VІ-общ в един общ УПИ ІV-общ, кв.164, 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 до Кмета на Общината. 

 

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

 

Обявленията са обнародвани в „ Държавен вестник “ – бр.9/ 03.02.2015г 

 


