
№ заповед
квартал                                 

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

1.
Заповед №74  

05.02.2019
кв.7 IV и III с.Дърманци

ПУП-ПР привеждане на рег. линии 
УПИ  IV    и УПИ III по кадастрални 
граници

2.
Заповед №75  
05.02.2019 г.

кв.29  III и IV с.Зверино ПУП - ПР за промяна на вътрешната 
рег. линия  между УПИ III  и УПИ IV

3.
Заповед №84  
11.02.2019г

кв.14 УПИ VII , IХ  и Х с.Типченица

ПУП-ПРЗ за промяна на рег. граница
между УПИ VII, IХ и Х и образуване на
три нови урегулирани поземлени
имота

4.
Решение №693  

25.04.2019г.
с.Дърманци с.Дърманци

ПУП - ПП за утвърждаване на трасе - 
общински път - връзка с новото 

кръгово кръстовище Е - 79

5.
Заповед №478   

20.05.2019г.
кв.124

п.и. 
47714.500.1833 

и  
47714.500.1834

Мездра

ПУП - ПРЗ за урегулиране на п.и.
47714.500.1833 и 47714.500.1834 и
регламентиране на свърз.
застрояване между тях

6.
Заповед №508   

04.06.2019г.
кв.37  III и IV с.Моравица

ПУП - ПРЗ за промяна 
предназначението на УПИ за 

автосервиз и свърз.застрояване 
между УПИ III и УПИ IV

7.
Заповед №574    

19.06.2019г.
кв.33  III с.Люти брод

ПУП - ПРЗ за промяна 
предназначението на УПИ III за 
патронажна кухня и социално 

предприятие

    Регистър на одобрените ПУП и измененията им - 2019 год.



8.
Решение № 721    

26.06.2019 г.
м.Брусненски  

слог
зем.с.Брусен   

Мездра
ПУП - ПП надземен тръбопровод

9.
Заповед №626    

10.07.2019г.
м. "Полето"

п.и. 095022 и 
000158  

с.Брусен

ПУП - ПРЗ за промяна 
предназначението на п.и. 095022 и 

000158 и обединяване в нов УПИ I за 
ЖС

10.
Заповед №650   

29.07.2019 г.
м." Падината" п.и. 004107 с.Дърманци

ПУП - ПЗ на п.и. 004107 за 
туристическа база, хотел и винарска 

изба

11.
Заповед №648    
29.07.2019 г.

м."Селището" п.и. 063007 с.Боденец
ПУП - ПРЗ за промяна 

предназначението на п.и. 063007 за 
жилижно строителство

12.
Заповед №649   
29.07.2019г.

м."Преслъп"
п.и.32281.138.1

28
с.Игнатица

ПУП - ПРЗ за промяна 
предназначението  на 
п.и.32281.138.128 за изграждане на 
животновъден обект за 30 бр. коне

13.
Заповед №733    

30.08.2019 г.
кв.17 УПИ III с.Крапец

ПУП - ПРЗ за разделяне на УПИ 
III на два нови урегулирани 
поземни имота за жилищно 

строителство

14.
Заповед №734   

30.08.2019 г.
кв.104 УПИ IV-684 Мездра

ПУП - ПРЗ за разделяне на УПИ 
IV-684 на два нови урегулирани 
поземлени имоти  за складова 
дейности



15.
Заповед №897  

28.10.2019 г.
находище 
"Трабежа"

п.и.16256.64.10
3

с.Горна 
Кремена

ПУП -ПРЗ за промяна 
предназначението на п.и. 

16256.64.103

16.
Заповед №898  

28.10.2019 г.
кв.50

п.и. 
47714.500.7212

Мездра
Пуп - ПРЗ за урегулиране на п.и. 

47714.500.7212, като нов УПИ ХVIII за 
складова база

17.
Заповед №899 
28.10.2019 г.

м."Пясъка" п.и.63450.370.1 с.Руска Бела
ПУП - ПРЗ за промяна 

предназначението на п.и.63450.370.1 
за КОО

18.
Заповед №985 
03.12.2019 г.

кв. 101 В Мездра
План - схема за ел. на техническа 
инфраструктура - оптично кабелно 
захранване на жил. сгради , 
ул.Св.П.Евтимий" № 27 и №29

19.
Заповед №986 
03.12.2019 г.

м.Липата
п.и.32281.126.2

29
с.Игнатица

ПУП-ПРЗ за промяна 
предназначението за изграждане на 

животновъден обект 40 бр. овце

20.
Заповед №987 
03.12.2019 г.

кв.100
УПИ II, III,Х, 

ХI,ХII
Мездра

ПУП - ПРЗ за образуване на нови УПИ 
II, III, Х,ХI, ХII


