
№ заповед
вх. № на 

заявлението

квартал                                 

местност
УПИ/п.и. населено място описание

правно 

основание
възложител

1
Заповед №30  

21.01.2020г.

94-Н-17  

14.01.2020 г.
с.Типченица

УПИ VI - 293, 

кв.34             п.и. 

7432.501.293, 

с.Типченица, ул."7-

ми септември" 

№47

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 идентификатор №7432.501.293 

по КК на с.Типченица, УПИ I-293, кв.34 по плана на 

с.Типченица от "жилищно строителство" за "жилищно 

строителство и КОО" и инвестиционен проект за "Гаражи"

чл.150, ал.1 т.1 

и т.2 от ЗУТ
Н.В.Н

2
Заповед №31   

21.01.2020г.

94-А-2       

08.01.2020г.

землище на 

с.Моравица  

стопански 

двор

п.и. 

49031.300.16
с.Моравица

Изготвяне на проект за подробен устройствен план - план 

за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за промяна 

предназначението на п.и. с идентификатор 

№49031.300.16 по одобрена КК на с.Моравица от 

"Стопански двор" за "Предимно производствена - ПП" за 

изграждане на "Цех за производство на бетонови 

изделия"

чл.124а, ал.2 и 

ал.5 от ЗУТ
А.Х.Х

3.

Р-е №49 от 

Протокол №4  

30.01.2020г.

26.00-31    

08.01.2020 г.

землище на 

с.Горна 

Кремена

16256.19.113, 

16256.17.128, 

16256.16.20, 

16256.16.92, 

16256.19.206,  

16256.16.266, 

16256.19.207

с.Горна Кремена

Промяна предназвачението на земеделски имоти, 

попадащи в в границите на концесионната площ за 

осъществяване дейността за Кариера за добив на 

подземни богатства-скалнооблицовъчни материали-

варовици", след влизане в сила ПУП-ПЗ за имоти 

№16256.19.113, №16256.17.128, 

№16256.16.20,№16256.16.92,№16256.19.206, 

№16256.16.266,№16256.19.207 в землището на с.Горна 

Кремена

чл.124,ал.1 от 

ЗУТ
"Маронас" ЕООД

4.
Заповед №132 

04.03.2020г.

26.00-152    

05.02.2020г.
кв.85

УПИ II , кв.85               

п.и. 

47714.500.1277

Мездра

Изработване на проект за изменение на подробен 

устройствен план - план за застрояване в обхвата на УПИ 

II, кв.85 по ПУП на гр.Мездра с  цел допълване на 

конкретно ппредназначение на имота с отреждане за 

"Мини пивоварна инсталация и когенерация"

чл.135, ал.3 и 

ал.4      чл.134, 

ал.2, т.6 от ЗУТ

"Ариел - ТН" ЕООД

5.
Заповед №135   

05.03.2020 г.

94-Т-35   

24.02.2020г.
кв.12

УПИ III-63, 

кв.12  п.и. 

24668.501.63

с.Дърманци

Изработване  на комплексен проект за инвестиционна 

инициатива /КПИИ/- план за регулация ЧИ на ПУП 

ПР  за поставяне на регулационни граници в 

съответствие с имотните за УПИ III-63, кв.12, п.и. 

№24668.501.63 по плана на с.Дърманци , 

инвестиционен проект за "Нискоетажна жилищна 

сграда" 

чл.150, ал.1, 

ал.2, т.1 и т.2 

от ЗУТ     за 

КПИИ

Т.П.Т
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6.
Заповед №268  

28.04.2020г

54.00-56  

09.03.2020г.
Мездра

УПИ I-1755, 

кв.101 Г   

п.и.47714.500.17

55

Мездра

Изработване на комплексен проект за инвестиционна

инициатива /КПИИ/ в обхват: Частично изменение на

Подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация и

застрояване /ПРЗ/ за промяна предназначението УПИ I,

пл.№1755, св.101Г по действащия план ПУП - ПРЗ на

гр.Мездра, п.и. с идентификатор №47714.500.1755 по

одобрената КК в съответствие с инвестиционното

намерение - инвестиционен проект за обект "Автосервиз

и автомивка

чл.150, ал.1 от

ЗУТ        

ЧИПУП - ПРЗ

ЕТ"Милениум"   

Димитрий Нецов

7.
Заповед №383  

30.06.2020г

26.00-491   

11.05.2020 г.
Мездра

УПИ II , кв.85  

п.и.47714.500.12

77

Мездра Отменя се заповед №132/04.03.2020 г. "Ариел - ТН" ЕООД

8.
Заповед №395  

03.07.2020г
кв.76

УПИ ХI , кв.76  

п.и.47714.500.10

79

Мездра

Изработване на проект за частично изменение на 

подробен устройствен план - план за регулация и 

застрояване за изменение на УПИ ХI за изграждане на 6 

бр. гаражи

чл.134, ал.1, т.1 

и ал.2 от ЗУТ
Община Мездра

9.
Заповед №390  

02.07.2020г

искане от   

29.06.2020 г.
Мездра

п.и.47714.500.224

5 

п.и.47714.500.126

6

Мездра

Изработване на план-схема за елементи на техническата 

ифраструктура по чл.108, ал.2 от ЗУТ за газоснабдяване на 

стопански потребител "Европейски пътища"-Асфалтова 

база

чл.135,ал.3и4 

от ЗУТ чл.134, 

ал.1,т.2

Н. Г .- представляващ 

"Овергаз мрежи" АД 

10.
Заповед №460 

31.07.2020г.

ТСУ-28     

04.06.2020г.
кв.6 УПИ VII-392   кв.6 с. Оселна

Изработване на проект за частично изменение на 

подробен устройствен план - план за регулация за 

промяна на вътрешните регулационни линии на УПИ 

VII,кв.6

чл.135,ал.5 от 

ЗУТ чл.134, 

ал.2,т.2

Р. Г.К.- църковен 

настоятел

11.
Заповед №526 

26.08.2020г.

ТСУ- 373     

05.08.2020г.
кв.24

УПИ  ХVI,       

кв.24 
Моравица

Разделяне  на УПИ ХVI,кв.24   п.и. 49031.501.608 и п.и. 

49031.501.609

чл.135,ал.2 от 

ЗУТ           КПИИ
К.П.Г

12.
Заповед №519 

20.08.2020г.

ТСУ- 425     

12.08.2020г.
кв.73

УПИ  III  

п.и.30510.501.55

2

Зверино
ЧИПУП-ПЗ за промяна предназначнието за "Пункт за ГТП и 

сервиз за гуми"

чл.150, ал.1, 

ал.2, т.1 и т.2 

от ЗУТ     за 

К.Л.Д.



13.
Заповед №570 

11.09.2020г.

ТСУ-518      

27.08.2020г.
кв.63

УПИ  I 

п.и.04827.63.107 

м.Селището

земл. с.Боденец

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 идентификатор 

№04827.63.107,м.Селището, земл.на с.Боденец за 

жилищно строителство и инв.проект Пристройка към 

същ.жил.сграда и сам.сграда гараж

чл.150, ал.1, 

ал.2, т.1 и т.2 

от ЗУТ     

Хр.С.С.

14.
Заповед №613 

25.09.2020г.

ТСУ-310     

22.07.2020г.
кв.101Г УПИ III Мездра

Изработване на проект за частично изменение на 

подробен устройствен план - план за регулация и 

застрояване за изменение на УПИ III

чл.134, ал.2 от 

ЗУТ

"НИКС-МЕТАЛ ГРУБ" 

ЕООД

15.
Заповед №656 

20.10.2020г.

ТСУ-676    

24.09.2020г.
кв.16

УПИ Х  

ПИ39709.501.16
Крета

Изработване на проект за частично изменение на 

подробен устройствен план - план за регулация и 

застрояване за изменение на УПИ Х 

чл.135, ал.3 от 

ЗУТ
"МУЧИ" ЕОД

16.
Заповед №657 

20.10.2020г.

ТСУ-610   

15.09.2020г.
кв.85

УПИ II  

ПИ47714.500.12

77

Мездра

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 идентификатор 

№47714.500.1277 по КК на гр.Мездра, УПИ II, кв.85 по 

плана на гр.Мездра за трафопост и когенерация

чл.150  от ЗУТ "АРИЕЛ - ТН" ЕООД

17.
Заповед №666 

21.10.2020г.
16.09.2020г. 101 В Мездра

Изработване на комплексен проект за инвестиционна 

инициатива / КПИИ/ - Инвестиционен проект за строеж 

"Изграждане на нова тръбна мрежа на БТК ЕАД за оптично 

захранванае на жилищни сгради и допълнение към същ. 

план схема за елементи на техническата инфраструктура

чл.150, ал.1, 

ал.2, т.1 и т.2 

от ЗУТ     за 

КПИИ

" БТК" ЕАД

18.
Заповед №743 

09.11.2020г.

ТСУ-877 

29.10.2020г.
80 УПИ IХ Мездра

Изготвяне на проект за изменение на подробен 

устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-

ПРЗ/  в обхвата на УПИ IХ с пл.№ 1304,1305 за разделяне 

на на два нови   УПИ IХ за ПИ с идентификатор № 

47714.500.1304 и УПИ ХIV за ПИ с идентификатор 

№47714.500.1305

чл.135 от ЗУТ Б.В.П

19.

Решение  №112 

25.06.2020г. на 

ОбС-Мездра

ТСУ-53       

09.06.2020г.
Драг. дол

16256.64.104   

16256.64.105
Горна Кремена

Изготвяне на проект за изменение на подробен 

устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/  за 

промяна предназначението за кариера

чл.124а, ал.1 и 

ал.5 от ЗУТ
"БУЛТОУН" ЕООД

20.

Решение  №140 

и 141 от 

30.07.2020г. на 

ОбС-Мездра

26.00-586     

29.05.2020г.
Буков дол 16256.15.125 Горна Кремена

Изготвяне на проект за изменение на подробен 

устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/  за 

промяна предназначението за кариера

чл.124а, ал.1 и 

ал.5 от ЗУТ
"МОНОЛИТ" АД



21.

Решение  №154 

и 155 от 

27.08.2020г. на 

ОбС-Мездра

10.00-215    

23.04.2020г.
Боганица 49031.16.68 Моравица

Изготвяне на проект за изменение на подробен 

устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/  за 

разширение на гробище

чл.124а, ал.1   

от ЗУТ
община Мездра

22.

Решение  №179 

24.09.2020г. на 

ОбС-Мездра

ТСУ-545 

01.09.2020г.

Гладна врана 

Варниците              

16256.18.65, 

16256.18.70, 

16256.18.77, 

16256.18.092

Горна Кремена
Изготвяне на проект за изменение на подробен 

устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/  за 

промяна предназначението за кариера

чл.124а, ал.1   

от ЗУТ
"ЙОТОВ СТОУН"ЕАД

23.

Решение  №174  

24.09.2020г. на 

ОбС-Мездра

ТСУ-593 

10.09.2020г.

Плочата, 

Драг.дол, 

Шумака 

,Попов 

Горна Кремена
Изготвяне на проект за изменение на подробен 

устройствен план - план  /ПУП-ПП/  за ел. захранване

чл.124а, ал.1   

от ЗУТ
"Преседник"ООД

24.

Решение  №175 

29.10.2020г. на 

ОбС-Мездра

ТСУ-606 

14.09.2020г.
Сърнин дол 47714.5.24 Мездра Изготвяне на проект за изменение на подробен 

устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/  за 

промяна предназначението за автомивка

чл.124а, ал.1   

от ЗУТ
Ив.Н.В.

25.

Решение  №214 

26.11.2020г. на 

ОбС-Мездра

ТСУ-953 

12.11.2020г.

12704.159.10, 

12704.159.11, 
Върбешница

Изготвяне на проект за изменение на подробен 

устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/  за 

промяна предназначението за хран. вкусова 

промишленост

чл.124а, ал.1   

от ЗУТ
Г.К.Мл. и В.В.Мл.

26.

Решение  №216 

26.11.2020г. на 

ОбС-Мездра

ТСУ-971 

17.11.2020г.
Орника 12704.108.2 Върбешница

Изготвяне на проект за изменение на подробен 

устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/  за 

фотоволтаици

чл.124а, ал.1   

от ЗУТ

"Сандански солар 

системи" ЕООД

27.

Заповед    

№775 

01.12.2020г.

94.00-780 

21.10.2020г.
28

I-151/32281.501.151/ 

II-

152/32281.501.152/ 

Игнатица Изготвяне на проект за частично изменение на подробен 

устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/  

чл.134, ал.1  от 

ЗУТ
В.Ив.Й. и Н.Г.Н

28.
Решение  №194 

29.10.2020г. на 

ТСУ-721 

05.10.2020г.
концесия Горна Кремена

Изготвяне на проект за  изменение на ОУПО - Мездра       " 

Енерджи - юг"  

чл.124а, ал.1   

от ЗУТ
"Маронас" ЕООД

29.

Решение  №226 

22.12.2020г. на 

ОбС-Мездра

ТСУ-896 

19.11.2020г.
м."Челепиш" 44759.107.8 Люти брод за преотреждане

чл.124а, ал.1 и 

ал.5  от ЗУТ
Б.Ст.Б.


