
№ заповед
квартал                                 

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

1 149/06.03.2018г. 13 II, III и IV с.Старо село

КПИИ -ПУП-ПРЗ за обединяване на 

УПИ II, УПИ III и УПИ IV в нов 

урегулиран поземлен имот за 

изграждане на къща за гости .

Ст. Мирчева

2 170/13.03.2018г. 8-А

I, II, III и IV

с.Игнатица

ПУП-ПРЗ за образуване на  нови 

урегулирани поземлени имоти  -

УПИ I - за укрепване на свлачище и 

УПИ II за жилищно строителство.. Община Мездра

3. 175/13.03.2018г. 37 IV Моравица

КПИИ-ПУП-ПРЗ за промяна на 

отреждането на УПИ IV за 

автосервиз "БОРИС БОРИСОВ 91"ЕООД

4. 176/13.03.2018г. 31 ХIV и ХIII с.Горна Кремена

КПИИ -ПРЗ за обединяване на двата 

имота за изграждане на пристройка 

към съществуваща жилищна сграда Н.Мишовски

309/08.05.2018г. 28 II Люти брод

КПИИ -/ПУП/ - План за 

регулация и застрояване /ПРЗ/  

за промяна предназначението на 

УПИ II, пл.№584 в кв.28 по 

плана на с.Люти брод от за 

„обществено обслужване „  за 

предимно производствена 

дейност ПК "ТРУД

РЕГИСТЪР НА ДОПУСНАТИ ПУП 

2018 г.



5. 418/13.06.2018г. 11 III-269 Горна Кремена

КПИИ -/ПУП/ - План за

регулация и застрояване /ПРЗ/

за промяна предназначението на

УПИ III, пл.№269 в кв.11 по

плана на с.Горна Кремена от за

„жилищно строителство“ за

„обществено обслужване - Дом

за стари хора „ .
"КРАМЕР МК"ЕООД

6. 419/13.06.2018г.68 68 VII Долна Кремена

КПИИ- ЧИПУП -ПРЗ за разделяне

на УПИ VII общ, пл.697 в кв.68 по

плана на с.Долна Кремена на два

нови урегулирани поземлени имоти

с предназначение „ За кметство“ и

за „Мултифункционално спортно

игрище“.
Община Мездра

7. 442/28.06.2018г.12 IX и Х Дърманци

ЧИПУП -ПРЗ за привеждане на 

регулационните линии в 

съответствие с кадастралните 

граници на УПИ IХ и УПИ Х в 

кв.12 по плана на с.Дърманци и 

регламентиране на свързано 

застрояване между двата имота 

по уличната регулационна линия

Ива Цветкова 

Стефанова,Евгения 

Цветанова Цветкова, 

"Мездратекс"ЕООД



8 446/28.06.2018г. 85б I Мездра

ЧИПУП - ПР на парк „Алеята“ V-

та и VI-та част в гр. Мездра,

представляващ поземлен имот

(п.и.) с идентификатор

47714.500.4052 по кадастралната

карта на гр. Мездра, като

границите му се съобразят с тези

на поземления имот, без промяна

на предназначението и

отреждането „за обществен парк,

градина за отдих“.

Община Мездра

9. 493/16.07.2018г. м.Острога 1033 Дърманци

ПУП-ПЗ за обособяване на

поземлен имот за застрояване в

земеделски земи без промяна на

предназначението им от

п.и.001033,местност „Острога“ в

землището на с.Дърманци,

община Мездра по реда на

чл.4,ал.1 и чл.7 от Наредба № 19

от 25 октомври 2012 г. за

строителство в земеделските

земи без промяна на

предназначението за изграждане

на селскостопански сгради за

отглеждане на животни.

Павлин Николов Димитров



10. 550/27.08.2018г 34 ХII и ХVII Боденец

КПИИ -ПУП (ПРЗ) подробен 

устройствен план –план за 

регулация за обединяване на 

УПИ ХII и УПИ ХVII, кв.34 по 

плана на с.Боденец в нов 

урегулиран поземлен имот с 

предназначение за обществено 

обслужване за фитнес зала, летен 

бар, басейн, детска площадка и 

къща за гости

Цветослав Цветалинов 

Цветков

11. 601/18.09.2018г. 71 I Горна Кремена

/КПИИ/ -ПУП (ПЗ) подробен 

устройствен план – план за 

застрояване за промяна 

предназначението на УПИ I, 

пл.№727, кв.71 по плана на 

с.Долна Кремена от за „селкооп“ 

за жилищно строителство Хр. Йорданов

12. 602/18.09.2019г. 25 VII иVIII Дърманци

ЧИПУП -ПР)за привеждане на 

регулационните линии в 

съответствие с кадастралните 

граници между УПИ VII, пл.204, 

кв.25 по плана на с.Дърманци и 

УПИ VIII, пл.№204,  кв.25 по 

плана на с.Дърманци и между 

УПИ VIII, пл.№204 кв.25 по 

плана на с.Дърманци и УПИ II 

,пл.№204, кв.25 по  плана на 

с.Дърманци С.  Игаренински



13. 714/06.11.2018г. м.Падината 24668.4.107 Дърманци

КПИИ -ПУП (ПЗ) подробен 

устройствен план – план за 

застрояване за промяна 

предназначението на п.и. с 

идентификатор №24668.4.107, м-

ст.“Падината“ от одобрена 

кадастрална карта на с.Дърманци 

от  за „Туристическа база, хотел 

и винарска изба“ "АРИЕЛ ТН"ЕООД

14. 796/06.12.2018. 29

 УПИ III, 

пл.№194 и 

УПИ 

IV,пл.№191 Зверино

ПУП -ПР(план за регулация) за 

промяна на вътрешната 

регулационна линия между УПИ 

III, пл.№194 и УПИ IV,пл.№191 

в кв.29 по плана на с.Зверино и 

образуване на  два нови 

урегулирани поземлени имоти 

УПИ III и УПИ IV. Кр.Писарски



15. 832/18.12.2018г. 80 IХ Мездра

КПИИ -ПУП (ПЗ) подробен 

устройствен план – план за 

застрояване за промяна 

предназначението на п.и. с 

идентификатор №47714.500.1304 

от одобрена кадастрална карта 

на гр.Мездра , а по предходен 

план УПИ IX, пл.№1304, кв.80 

по плана на гр.Мездра от за 

„Жилищно строителство“ за 

„Обществено обслужване“ Б. Пелова

16. 833/18.12.2018г. 29 XI и XII Дърманци

КПИИ -ПУП (ПРЗ) подробен 

устройствен план –план за 

регулация и застрояване за 

обединяване на УПИ ХI и УПИ 

ХII, кв.29 по плана на 

с.Дърманци в нов урегулиран 

поземлен имот  за изграждане на 

два броя къщи за гости М. Захариев


