
№ заповед
квартал                                 

местност
УПИ/п.и. нас.място описание възложител

1 21/13.01.2017г. 49 III-493,494 с.Люти брод

ПУП-ПР за промяна на северната 

улична регулационна линия наУПИ 

III

Антоанета Александрова 

Хинова, Цветан Николаев 

Башмакин,Александър 

Петков Митов

2 31/18.01.2017г. 5 V и VI с.Дърманци

ПУП-ПР за обединяване на УПИ V и 

УПИ VI в нов урегулиран поземлен 

имот .

Илия Милчев Буковски 

иПламен Милчев Буковски

3. 75/02.02.2017г. 21 ХVII с.Царевец

КПИИ-ПУП-ПРЗ за промяна на 

отреждането на УПИ ХVII за 

работилница за автокозметични 

продукти "АРТ ТЕХНО ГРУП"ЕООД

4. 267/12.04.2017г. 7 II и III с.Ребърково

  ПУП-ПР -Обединяване на УПИ II и 

УПИ II в нов урегулиран поземлен 

имот за жилищно строителство

Цветан Стаменов Йорданов, 

Мария Тодорова Йорданова 

и Десислава Стаменова 

Йорданова

5. 270/18.04.2017г.40 40 IХ с.Зверино

ПУП-ПР за образуване на 

новоуреулиран поземлен имот в 

границите на УПИ IХ, 

"Инкомс Контактни 

елементи"АД

6. 392/31.05.2017г.              37 II и III с.Моравица

КПИИ-ПУП-ПРЗ за промяна на 

отреждането на УПИ IV за 

автосервиз и  и автомивка Борис Пламенов Борисов

7. 435/13.06.2017. 76 ХI и ХХ гр.Мездра

ПУП-ПР за образуване на два нови 

урегулирани поземлени  имота от 

УПИ ХI "А.М.енерджи руп"ЕООД

8. 504/12.07.2017г.35 II и III с.Боденец

ПУП-ПР за образуване на два нови 

урегулирани поземлени  имота Тонислав Цветелинов Бачов



9. 532/04.08.2017. 70 V и VI гр.Мездра

ПУП-ПР за образуване на два нови 

урегулирани поземлени  имота Цено Христов Ценов

10. 533/04.08.2017г. 112 VII гр.Мездра

/КПИИ/ за подземна кабелна 

линия 20 кV извън границите на 

урбанизираната територия с 

дължина на трасето в имот 

1071(полски път) 1,5м. и 

дължина на трасето в 

урбанизирана територия (улица.) 

46.5 м точка на присъединяване 

нов стомано решетъчен стълб 

със стъпка 1.70 х 1.70м. вграден 

в оста на ВЕ „Вола“ 20 кV  

непосредствено до съществуващ 

стоманено бетонов стълб т.302 в 

п.и.1071 от КВС – полски път до 

нов трафопост, който ще бъде 

разположен в имот УПИ VII, 

пл.1229, кв.112 по плана на 

гр.Мездра и ще захранва с 

електрическа енергия 

съществуващите електрически 

съоръжения в имота, както и 

съществуващите електрически 

съоръжения в УПИ V, пл.№1229, 

кв.112  по плана на гр.Мездра .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     "ДЕНИ СТОУН 09"ЕООД



11. 932/19.12.2017г 19 IX, XVI иXV Лик

ПУП ПР за обединяване на УПИ IX, 

УПИ XVI и УПИ XV в нов 

урегулиран поземлен имот за 

жилищно строителство Тошко Петров Пеловски

12. 861/27.11.2017г 50б II Мездра

КПИИ -План за застрояване /ПЗ/  за 

промяна на предназначението на 

УПИ IІ, пл.№1807 в кв.50 б по плана 

на гр.Мездра,  от „Цех за 

каменоделски услуги“ за 

„Автосервиз“ и инвестиционен 

проект за обект „Автосервиз“ "Юнивас"ЕООД


