
№ заповед
квартал                                 

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

1

70/01.02.2017г. 5 V и VI с.Дърманци

ПУП-ПР за обединяване на УПИ V и 

УПИ VI в нов урегулиран поземлен 

имот .

Илия Милчев Буковски и 

Пламен Милчев Буковски

2. 230/04.04.2017г.86 86 IХ и ХII гр.Мездра

ПУП-ПР3 за разделяне на УПИ IХ, 

пл.№1283  на вда нови урегулирани 

поземлени имоти УПИ IХ и УПИ ХII .

Община Мездра  и Любомир 

Спасов Иванов

3. 231/04.04.2017г. м-ст."Голия връх" п.и.033019 с.Крапец

ПУП-ПЗ за изграждане на 

овцеферма при условията на 

Наредба №19/2012г. Венцислав Иванов Георгиев

4. 232/04.04.2017г.

м-ст "Под корията"

п.и.051011 с.Руска Бела

ПУП-ПРЗ за промяна 

предназначението на земеделска 

земя за изграждане на 

"Бензиностанция" Димитър Стойнов Вергов

5. 310/28.04.2017 21 XVII Царевец

КПИИ -ПУП ПРЗ- за промяна 

предназначението на УПИ ХVІІ, 

пл.№388 в кв.21 по плана на с. 

„АРТ ТЕХНО ГРУП“ ЕООД 

представлявано от Лилия 

Радкова Велинова 

6. 326/03.05.2017 40 ХIV и IX Зверино

ПУП-ПР за образуване на нови 

урегулирани поземлени имоти .

"ИНКОМС КОНТАКТНИ 

ЕЛЕМЕНТИ"АД 

7. 327/03.05.2017 7 II Ребърково

ПУП-ПР за обединяване на УПИ II и 

УПИ III в нов урегулиран поземлен 

Цветан Стаменов 

Йорданов,Мария Тодорова 

9. 328/03.05.2017 49 III Люти брод

ПУП -ПР-за промяна на улична 

регулационна линия

Антоанета Александрова 

Хинова, Цветан Николов 

Башмакин и Александър Петков 

10. 331/03.05.2017г. 35 I с.Боденец

ПУП-ПР за промяна на южната 

улична регулационна линия Община Мездра 

11. 434/13.06.2017г. 85 I, III и IV гр.Мездра

ПУП-ПРЗ за образуване на нови 

урегулирани имоти -УПИ I за покрит 

пазар, трафопост, паркинг и WС, 

УПИ III за обществено обслужване и 

УПИ IV за озеленяване Община Мездра



12. 516/18.07.2017г. 35 II и III с.Боденец

ПУП-ПР за промяна на 

регулационната граница между 

УПИ II и УПИ III Тонислав Цветелинов Бачов

13. 522/21.07.2017г.76 76 ХI  и ХХ гр.Мездра

ПУП-ПР за разделяне на УПИ ХI на 

два нови урегулирани поземлени 

имоти УПИ ХI за трафопост и 

магазини и УПИ ХХ за комплексно 

обществено обслужване Община Мездра

14. 690/03.10.2017г

находище 

"ИРМА"

з на с.Горна 

Кремена и з. на 

с.Кален

Подробен устройствен план 

/ПУП/ – План за застрояване 

/ПЗ/ за „Кариера за добив на 

подземни богатства по чл.2, 

ал.1,т.6 от Закона за подземните 

богатства – скалнооблицовъчни 

материали – варовици“  в 

обхвата на концесионната площ „КОНСТРУКТИНГ“ ЕООД

15 691/03.10.2017г

находище 

"ПЛОЧАТА"

з.Горна 

Кремена

Подробен устройствен план 

/ПУП/ – План за застрояване 

/ПЗ/ за „Кариера за добив на 

подземни богатства по чл.2, 

ал.1,т.6 от Закона за подземните 

богатства – скалнооблицовъчни 

материали – варовици“  в 

обхвата на концесионната площ

„КОПРИВЛЕН  МРАМОР“ 

ЕООД



16. 692/03,10,2017г

п.и.№01501

7, №016174, 

п.и.№01617

5, 

п.и.№01617

6, 

п.и.№01617

8, 

п.и.№01617

9, 

п.и.№01618

0,п.и.№0160

98, 

п.и.№01609

9, 

п.и.№01620

6, 

п.и.№01620

8 и п.и 

№016214 с 

начин на 

трайно 

ползване 

“ливади“, 

находящи се 

в местност 

„Тихова з.Горна Кремена

/ПУП/ – План за регулация и 

застрояване /ПРЗ/  за имоти 

извън границите на 

урбанизираната територия за 

„Изграждане на депо за 

съхранение на скални блокове от 

врачански варовик“

ДИОНИСОМАРБЛЕ - 

БЪЛГАРИЯ “ ЕООД 

16 693/03.10.2017г м.Кошарен п.и.034042 с.Зверино

ПУП-ПЗ за  изграждане на базова 

станция №5538

„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” 

ЕАД



17. 831/09.11.2017г 112 VII гр.Мездра

КПИИ -ПУП-ПП 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.

Иванка Ненкова Павлова-

управител  на „ДЕНИ 

СТОУН 09“ ЕООД

18. 843/20.11.2017г 70 V и VI гр.Мездра

/ПУП/ – План за регулация /ПР/  

за промяна на общата вътрешна 

регулационна граница УПИ VI, 

пл.№994 и УПИ V пл.№993 Цено Христов Ценов 


