
№ заповед
вх. № на 

заявлението
квартал                                 

местност
УПИ/п.и. населено място описание

правно 
основание

възложител

1
Заповед №110 

26.02.2019 г.
26.00 -

278/21.02.2019 г.
гаров район

п.и. 
47714.500.1833, 
47714.500.1834

Мездра

Изготвян на проект за изменение на 
подробен устройствен план- план 
за регулация и застрояване ЧИПУП - 
ПРЗ за урегулиране на поземлени 
имоти 47714.500.1833 и 
47714.500.1834 в "Гаров район" 
гр.Мездра и образуване на нови 
два урегулирани поземлени имоти 
за обществено ослужване и 
регламентиране на свързано 
застрояване между тях.

чл.135 ал.3 
чл.134, ал.2, т.1 
и т.6

"Цветина - 
Мездра"ЕООД и Д. 
Л.

ДОПУСКАНЕ НА ПУП - РЕГИСТЪР  2019 ГОДИНА

2
Р-е № 640 

31.01.2019 г.
26.00-1348     

05.12.2018 г.  
находище 

"Кошарите"
земл. на 

с.Върбешница

Изработване на 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 обхватана 
концесионната площ.

чл.124а, ал.1 "Токсан" ООД

06598.12.25, 

Изработване на проект за подробен 
устройствен план (парцеларен план 
за елементи на техническата 
инфраструктура извън границите на 
урбанизираните територии )за 
трасе на линеен обект за 
изграждане на "Надземен 

3.
Р-е №672  

28.03.2019 г.
94-С-59     

28.02.2019 г.
м."Брусненски 
слог" и кв.50 В

06598.12.25, 
06598.12.16., 
06598.12.6, 

47714.500.2408

Мездра и 3 на 
с.Брусен

изграждане на "Надземен 
тръбопровод за пренос на 
компресиран природен газ - метан" 
от п.и. с идентификатор 
№06598.12.25, през п.и. 
№06598.12.16, м.Брусненски слог и 
п.и. №06598.12.6 в землището на 
с.Брусен  до поземлен имот с 
идентификатор №47714.500.2408 в 
урбанизираната територия на 
гр.Мездра

чл.124,ал.1 от 
ПП

"АСК БУЛ" ЕООД



4.
Р-е №675 

28.03.2019г.
94-Н- 61   

18.02.2019
М." Ковачева 

падина"
54047.161.232 земл. на с.Оселна

Изработване на подробен 
устройствен план  (план за 
регулация и застрояване )за 
промяна предназначението на п.и. 
С идентификатор №54047.161.232, 
местност "Ковачева падина" в 
землището на с.Оселна за 
изграждане на животновъден обект 
за отглеждане на коне.

чл.124, ал.1 от 
ПРЗ

Н.С.И    И.С.И

Изработване на проект за 
подробен устройствен план ПУП 
- план за регулация и 
застрояване за имоти извън 

5.
Р-е №694  

25.04.2019г.
54.00-36  

07.03.2019г.
м."Бранище" 62390.51.35 с.Ребърково

застрояване за имоти извън 
границите на урбанизираните 
територии ПРЗ за промяна 
прадназначението на п.и. с 
идентификатор № 62390.51.35, 
местност" Бранище" в 
землището на с.Ребърково за 
изграждане на животновъден 
обект  - ферма за отглеждане на 
коне

чл.124, ал.1 от 
ПРЗ

ЕТ"Цеци - Иван 
Иванов"

6.
Р-е №695  

25.04.2019г.
94-Н-79 

01.03.2019г.
м."Преслъп" 32281.138.128 с.Игнатица

Изработване на подробен
устройствен план - проект за
подробен устройствен план
(план за регулация и
застрояване) за промяна
предназначението на п.и. с чл.124, ал.1 от

ПРЗ
Н.П.Х6.

25.04.2019г. 01.03.2019г.
м."Преслъп" с.Игнатица предназначението на п.и. с

идентификатор № 32281.138.128,
местност "Преслъп" в землището
на с.Игнатица за изграждане на
животновъден обект за
отглеждане на 30 бр.коне

ПРЗ
Н.П.Х



7.
Заповед №439 

09.05.2019г.
94-А-125 

25.04.2019г.
13

VII-105, Х-106, 
ХI-105 с.Оселна

Изготвянето на проект за изменение
на подробен устройствен план -
план за регулация и застрояване /
ЧИПУП - ПРЗ/, за изменение на
УПИ VII - 105,УПИ ХI -105, и УПИ
Х-106, кв.13, по плана на с.Оселна,
като се създаде нов урегулиран
поземлен имот с площ 1565 кв.м. в
границите на парцели IV и VI в
кв.19 по предходния ,недействащ
плран за регулация на с.Оселна от
1936г., поради неприложена улична
и дворищна регулация

чл.134.2.6, 
чл.135.3 § 8 от
ЗУТ

А.К    Д.К

8.
Заповед №488 

22.05.2019 г.
08-00-171 

22.05.2019 г.
кв.33 III-268 с.Люти брод

Изработване служебно проект за 
изменение на подробен 
устройствен план - план за 
регулация и застрояване за 
промяна предназначението на 
п.и. С идентификатор 
№44745.501.792 от одобрената 
кадастрална карта  на с.Люти 
брод, а по предходен план УПИ 
III, пл.№268 в кв.33 по плана на 
с.Люти брод от "За детско 
заведение" за " "Патронажна 
кухня и социално предприятие"

чл.135, ал.5  
чл.134, 
ал.2,т.6

Община Мездра



9.
Заповед № 500 

29.05.2019г.
94-Й-40 

23.05.2019г.
м."Пясъка" 63450.370.1 с.Руска Бела

Изработване на комплексен 
проект за инвестиционна 

инициатива /КПИИ/ - ПУП / ПРЗ 
подробен устройствен план - 

план за регулация и застрояване 
за промяна предназначението на 

п.и. с индетификатор № 
63450.370.1 по одобрената КК на 
с.Руска Бела, по предходен план 

п.и. №370001, м."Пясъка" в 
землището на с.Руска Бела от 
"Стопански двор" за "КОО" и 

инвестиционен проект 
"Преустройство на 

съществуваща сграда за къща за 

чл.150, ал.1,2
от ЗУТ

Й.К.В

съществуваща сграда за къща за 
гости"

10.
Р-е № 710 

протокол 57 
05.06.2019

94-Г-59 
10.04.2019г.

м."Габрика" 39709.4.79 с.Крета

Изработването на проект за
подробен устройствен план /
ПУП/- план за регулация и
застрояване за имоти извън
границите на урбанизираните
територии /ПРЗ/ за промяна
предназначението на п.и. с
идентификатор №39709.4.79,
местност "Габрика" в землището
на с.Крета, за изграждане на
обект "Изграждане на сграда за
временно обитаване от персонал
и съхранение на инвентар"

чл.124а, ал.1 
от ЗУТ

Г.Й.Х.С.С

и съхранение на инвентар"



11.
Р-е №709, 

протокол 57 
05.06.2019г.

94-Х-55 
10.05.2019г.

м."Селището" 63007 Боденец

Изработване на проект за 
подробен устройствен план 
/ПУП/ - план за регулация и 
застрояване за имоти извън 
урбанизираните територии /ПРЗ/ 
за промяна предназначението на 
п.и. №063007, местност 
"Селището" в землището на 
с.Боденец, образуван от 
п.и.№063006 с идентификатор № 
04826.63.6 от одобрената КК на 
землището на с.Боденец за 
изграждане на обект 

чл.124а,ал.1 
от ЗУТ

Х.С.С

изграждане на обект 
"Изграждане на пристройка с 
жилищно предназначение към 
съществуваща жилищна сграда"

12.
Заповед №560   

17.06.2019г.
26.00-586  

03.06.2019г.
кв.100 II  - III Мездра

Изготвяне на проект за изменение 
на подробен устройствен план - 
план за регулация и застрояване - 
ЧИПУП - ПРЗ в обхват                                   
п.и. №47714.500.1260, 
п.и.№47714.500.1228,                    
п.и. №47714.500.1226                 , п.и. 
№47714.500.1262,                       п.и. 
№47714.500.2051,                           
п.и. №47714.500.7006,                          
п.и. №47714.500.1261 и част от      
п.и. №47714.500.1263 по 
одобрената КК на гр.Мездра,а по 
предходен план УПИ II   и УПИ III, 

чл.135, ал.3  
чл.134,ал.2, 

т.2

"ЧЕЗ 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ" АД

предходен план УПИ II   и УПИ III, 
кв.100, Западна индустриална 
зона"по плана на гр.Мездраза 
образуване на пет нови 
урегулирани поземлени имота,като 
се запази съществуващата улична 
регулация на кв.100



13.
Заповед №584  

25.06.2019г.
94-П-215  

19.06.2019г.
кв.17 III Крапец

Изработване на проект за 
изменение на подробен 
устройствен план - план за 
регулация и застрояване 
/ЧИПУП - ПРЗ/ за разделяне на 
УПИ III, пл.№10, кв.17 по плана 
на с.Крапец на два нови 
урегулирани поземлени имоти за 
жилищно строителство.

чл.135, ал.3  
чл.134, ал.2, 

т.6

П.И.Т   П.Д.Т    
А.Б.С

Изготвяне на проект за 
изменение на подробен 
устройстен план - план схема за 
елементите на техническата 
ифраструктура / оптично 

14.
Заповед №632   

17.07.2019г.
26.00-714     

04.07.2019г.
кв.101В

ул."П.Евтимий" 
№27 и 29

Мездра

ифраструктура / оптично 
кабелно захранване на жилищни 
сгради в урегулирана територия 
на гр.Мездра в обхват кв.101 В 
по плана на гр.Мездра от 
съществуваща кабелна шахта на 
кръстовище на 
бул."Ал.Стамболийски" с 
ул."Янтра" до жилищните сгради 
на ул."Патриарх Евтимий" №27 
и №29

чл.135, ал.3   
чл.134, ал.1, 

т.2

"Ситиком Рила"  
ООД

Заповед № 633   39.00-9   

Изготвяне на проект за 
изменение на подробен 
устройствен план - план за 
регулация и застрояване - 
ЧИПУП - ПРЗ за разделяне на чл.135, ал.3  ПК "Труд" -  

15.
Заповед № 633   

17.07.2019г.
39.00-9   

17.07.2019г.
кв.104  УПИ IV-684 Мездра

ЧИПУП - ПРЗ за разделяне на 
п.и.47714.500.654 по одобрената 
КК на гр.Мездра, а по 
действащия план за регулация 
УПИ IV, пл.№684, кв.684, кв.104 
по плана на гр.Мездра на два 
нови урегулирани поземлени 
имота по кадастрални граници.

чл.135, ал.3  
134, ал.2, т.2

ПК "Труд" -  
Мездра



16.
Заповед № 690    

15.08.2019г.
94-И-318   

12.08.2019г.
кв.49 VII Крапец

Изготвяне на проект за 
изменение на подробен 
устройствен план - план за 
регулация и застрояване - 
ЧИПУП- ПРЗ за разделянена 
УПИ VII, пл.№1, кв.49 по плана 
на с.Крапец на два нови 
урегулирани поземлени имоти на 
жилищно строителство.

чл.135, ал.3 
чл.134, ал.2, 

т.2
И.К.Н

Изготвяне на проект за подробен 
устройствен план - план за 
регулация и застрояване ПУП - 
ПРЗ за урегулиране на поземлен 
имот с идентификатор 

17.
Заповед № 720    

22.08.2019г.
94-Д-2018    

05.08.2019г.
кв.50 ХVIII Мездра

имот с идентификатор 
47714.500.7212 по КК на 
гр.Мездра, идентичен с бивш 
п.и.№1721 по предходния, като 
се създаде нов УПИ ХVIII, в 
кв.50 с предназначение "за 
складова база" и показатели, 
отговарящи на устройствената 
зона на квартала "Предимно 
производствена"

чл.135, ал.3 от 
ЗУТ

Д.П.А

18.
Р-е №738 от 

протокол № 60   
29.08.2019г.

94-Л-101   
25.07.2019г.

м."Липата" 32218.126.229 с.Игнатица

Изготвяне на проект за подробен 
устройствен план - проект за 

подробен устройствен план / план 
за регулация и застрояване/ п.и. С 
идентификатор №32281.126.229, 

месност "Липата" в землището на с 

чл.124а, ал.1 от 
ЗУТ

Л.К.Х
29.08.2019г.

25.07.2019г.
месност "Липата" в землището на с 

Игнатица за изграждане на 
животновъден обект - овчарник за 

отглеждане на 41 бр. овце"

ЗУТ



19.
Заповед №742  

05.09.2019г.
94-Ц-256     

04.09.2019г.
кв.28 ХVII-234 с.Боденец

Изработване на комплексен проект 
за инвестиционна инициатива 
/КПИИ/ - ПУП / ПРЗ  подробен 

устройствен план - план за 
регулация и застрояване за 

промяна предназначението на УПИ 
ХVII от "За жилищно строителство" 

за "Пп" и инвестиционен проект 
"Пункт за изваряване на ракия"

чл.150, ал.1, 
ал.2 от ЗУТ

Ц.И.Ц

Изработване на подробен 
устройствен план - проект за 

подробен устройствен план / план 
за регулация и застрояване/ за 
промяна предназначението на 

20.
Р-е 765 от 

протокол №61   
26.09.2019г.

26.00-982    
20.09.2019г.

находище 
Требежа

16256.64.103  
16256.64.104   
16256.64.105

с.Горна Кремена

промяна предназначението на 
земеделски п.и. №16256.64.103, 

част от п.и. №16256.64.104, част от 
п.и.№ 16256.64.82 в местност 

"Драг.дол" в землището на с.Горна 
Кремена за добив на подземни 

богатства по концесия, съгласно р-
ние №454/30.07.2019 г. на 

Министерски съвет

чл.124 б от ЗУТ "Бултоун" ЕООД

21.
Заповед №933  

08.11.2019г.
91.00-172   

06.11.2019г.
кв.40

Разделяне на 
УПИ IХ на ва 

нови IХ и ХV  - 
с.Руска Бела

Изработване комплексен проект за 
инвестиционна инициатива /КПИИ - 

ПУП / ПРЗ/подробен устройствен 
план   - план за регулация и 

застрояване за разделяне на УПИ 
IХ, кв.40 по плана на с.Руска Бела на 

два нови урегулирани имота за 

чл.150, ал.1 и 
ал.2 от ЗУТ

В.Д.Н   К.С.Ц
08.11.2019г. 06.11.2019г. нови IХ и ХV  - 

КПИИ
два нови урегулирани имота за 

жилищно строителство УПИ  I Х  и 
УПИ ХV и инвестиционен проект за 
"Жилищна сграда" в новообразуван 

урегулиран поземлен имот ХV

ал.2 от ЗУТ


