
Регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ 
МЕСЕЦ ЯНУАРИ  

 

№ и дата Съдържание  Изготвил 

22/06.01.2016г.  Разрешава изработването на проект за ЧИ на влязъл в 

сила ПУП план за регулация и застрояване УПИ №4-

4181 в кв. №69 по плана на гр. В-д  

Д.Кафеджиева  

34/07.01.2016г. Одобрява проект за ЧИ ПРЗ на УПИ №9-240 в кв. 

№15 по плана на с. Пашови  

С.Бошнак 

35/07.01.2016г. Одобрява проект за ЧИ на план за регулация на УПИ 

№8 В КВ. №19 по плана на с. Кръстава  

С.Бошнак 

37/07.01.2016г. Одобрява план –схема на елементи на техническата 

инфраструктора – трасе за нова подземна кабелна 

линия НН  в УПИ №18-8802 в кв. №82 по плана на гр. 

В-д  

Д.Кафеджиева 

38/07.01.2016г. Одобрява :Поправка на кадастрален план одобрен с 

Заповед №1109/07.08.2014г.  на кмет на общ. В-д с пл. 

№8838 в кв. №120 по плана на гр. В-д  

Д.Кафеджиева 

39/07.01.2016г. Одобрява :ЧИна влязъл в сила ПУПзасягащ УПИ №8 

в кв. №751 по плана на гр. В-д  

Д.Кафеджиева 

40/07.01.2016г.  Одобрява :ЧИ на влязъл в сила ПУП засягащо УПИ 

№13-8878 за производство и услуги  и на УПИ №14-

7632 в кв. №82 по плана на гр. В-д  

Д.Кафеджиева 

41/07.01.2016г. Одобрява :План схема на елементи на техническа 

инфраструктура а имено трасе на подземна кабелна 

линия на НН в пи №139024 масив139 

Д.Кафеджиева 

51/12.01.2016г. Одобрява :ПУП – ЧИ на плана за регулация и  

астрояване на УПИ №7-7667 и УПИ №8-7668,7669 в 

кв. №655 по плана на гр. В-д  

Е.Клайчева 

67/14.01.2016г Одобрява :Попълване на кадастрален план с верни 

граници на имот №6044 в кв. №35 по плана на гр. В-д  

Е.Крайчева 

68/14.01.2016г Одобрява :ПУП-ЧИна план за застрояване на УПИ 

№7-4923 и УПИ №9-4923,7622 в кв. №602 по плана 

на гр. В-д  

Е.Крайчева 

69/14.01.2016г Одобрява :ПУП – ЧИ на план за регулация в кв. №431 

по плана на гр. В-д  

Е.Крайчева 

77/15.01.2016г. Одобрява :ПУП – план схема за подземна ел кабелна 

мрежа на кабелен оператор „Телекабел „АД 

Е.Крайчева 

78/15.01.2016г Одобрява :ПУП – схема за ново трасе на подземен 

водопровод за минерална вода на НИП Инвест ООД 

Е.Крайчева 

123/25.01.2016г. Изработване на ПУП – ЧИ на плана за застрояване на 

УПИ №10-5875 и УПИ №8-5878 в кв. №6о плана на 

гр. В-д  

Е.Крайчева 

124/25.01.2016г.  Одобрява :Попълване на кадастрален план с верни 

имотни граници на имот пл. №1564 в кв. №233 по 

плана на гр. В-д  

Д.Кондева 

127/25.01.2016г. Одобрява :Попълване на кадастрален план с нов 

поземлен имот  пл. №254 в кв. №1 по плана на с. 

Пашови  

С.Бошнак 

128/25.01.2016г. Допуска :Изработване на проект за ЧИ ПР за С.Бошнак 



изменение регулацията на УПИ №4-16 в кв. №4 по 

плана на с. Кандови  

153/29.01.2016г Допуска изработването на ПУП за обект –трасе на 

нова подземна кабелна линия в кв. №324 по плана на 

гр. В-д  

Д.Кондева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ  

 

 

190/05.02.2016г. Изработване на ПУП – ЧИна план за застрояване на 

УПИ №1-4774 в кв. №658 по плана на гр. В-д  

Е.Крайчева 

191/05.02.2016г.  Изработване на ПУП –Пр да бъде изменена 

регулацията на УПИ 22-43,21-44,45в кв. №14 по 

плана на с. Кръстава  

С.Бошнак 

297/09.02.2016г. Одобряване попълването на кадастралния план  с 

верни граници на имот с пл.№ 5696 и № 6894,кв.15 по 

плана на гр.Велинград. 

Арх.Крайчева 

 

308/12.02.2016г. За допускане изработването на ПУП в нов кв.8А-

с.Драгиново 

Ив.Шулева 

310/12.02.2016г. За допускане изработването на ПУП на УПИ № IХ-

6044 в кв.35 по плана на гр.Велинград. 

Арх.Крайчева 

312/12.02.2016г. За допускане изработването на ПУП на УПИ № IХ-

5441 в кв.38 по плана на гр.Велинград. 

Арх.Крайчева 

312-1/ 

12.02.2016г. 

За допускане изработването на ЧИРП на УПИ № ХI-

общ.  И ХIII-236 в кв.15 по плана на с.Пашови. 

С.Бошнак 

316/15.02.2016г. За изработване на ПУП-Схема за трасе на обект: ”Ново 

трасе за подземен водопровод за мин.вода” –„Крона 

79”ЕООД 

Инж.Кафеджиева 

317/15.02.2016г. За одобряване на ПУП-ЧИПЗ за УПИ I-58,местност 

„Санаториума”,землище Велинград 

Д.Холянов 

318/15.02.2016г. Допускане изработване на ПУП-Схема за трасе на 

обект: ”Ново трасе за подземен водопровод за 

мин.вода”,УПИ VI-за детско заведение в кв.353 по 

плана на гр.Велинград 

Д.Кондева 

 

308/12.02.2016г. За допускане изработването на ПУП в нов кв.8А-

с.Драгиново 

Ив.Шулева 

310/12.02.2016г. За допускане изработването на ПУП на УПИ № IХ-

6044 в кв.35 по плана на гр.Велинград. 

Арх.Крайчева 

312/12.02.2016г. За допускане изработването на ПУП на УПИ № IХ-

5441 в кв.38 по плана на гр.Велинград. 

Арх.Крайчева 

312-1/ 

12.02.2016г. 

За допускане изработването на ЧИРП на УПИ № ХI-

общ.  И ХIII-236 в кв.15 по плана на с.Пашови. 

С.Бошнак 

316/15.02.2016г. За изработване на ПУП-Схема за трасе на обект: ”Ново 

трасе за подземен водопровод за мин.вода” –„Крона 

79”ЕООД 

Инж.Кафеджиева 

317/15.02.2016г. За одобряване на ПУП-ЧИПЗ за УПИ I-58,местност 

„Санаториума”,землище Велинград 

Д.Холянов 

318/15.02.2016г. Допускане изработване на ПУП-Схема за трасе на 

обект: ”Ново трасе за подземен водопровод за 

мин.вода”,УПИ VI-за детско заведение в кв.353 по 

плана на гр.Велинград 

Д.Кондева 

341/18.02.2016г. За изработване на ПУП-Схема за трасе на обект: ”Ново 

трасе за подземен водопровод за мин.вода” –УПИ III-

Читалище в кв.252 по плана на гр.Велинград 

Д.Кондева 



357/22.02.2016г. Изработване на ПУП-ЧИПРЗ за имот XXVI,кв.65 по 

плана на с.Драгиново 

Ив.Шулева 

382/24.02.2016г. Одобряване на ПУП за земеделска земя ПИ 150134, 

местност „Вельовица”,землище Велинград. 

Д.Холянов 

 

394/25.02.2016г. Определяне на административни адреси  в кв.287 и 

2842 по плана на гр.Велинград 

Д.Кондева 

395/25.02.2016г. Заповед за комисия за продължаване на процедура по 

издаване на скица и удостоверение по чл.13,ал.5 и 6 от 

ППЗСПЗЗ-Ахмед Ибр.Налбантов. 

Ив.Шулева 

396/25.02.2016г. Заповед за комисия за продължаване на процедура по 

издаване на скица и удостоверение по чл.13,ал.5 и 6 от 

ППЗСПЗЗ-н-ци на мустафа Налбантов. 

Ив.Шулева 

394/25.02.2016г. Определяне на административни адреси  в кв.287 и 

2842 по плана на гр.Велинград 

Д.Кондева 

395/25.02.2016г. Заповед за комисия за продължаване на процедура по 

издаване на скица и удостоверение по чл.13,ал.5 и 6 от 

ППЗСПЗЗ-Ахмед Ибр.Налбантов. 

Ив.Шулева 

396/25.02.2016г. Заповед за комисия за продължаване на процедура по 

издаване на скица и удостоверение по чл.13,ал.5 и 6 от 

ППЗСПЗЗ-н-ци на мустафа Налбантов. 

Ив.Шулева 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕСЕЦ МАРТ 

 

554/02.03.2016 Одобрявам :Попълването на кадастралния план с 

верни имотни граници с верни имотни граници на 

имот пл.№351 и верни граници на сграда в него ,в 

кв.326 по плана на гр.Велинград. 

Д. Кондева 

575/10.03.2016 Допускам изработване на проект за частично 

изменение на влязло в сила подробен устройствен 

план по УПИ № V- 3162,3330,6506,6507,за хотел 

,атракционно заведение и спортни съоръжениe и УПИ 

№ IV-3161 заведение  

Д.Кафеджиева 

583/10.03.2016 Допускам: Изработване на подробен устройствен план 

– частично изменение на план за регулация УПИ № I-

4793- ,,Хотелски комплекс , търговия и услуги” . С 

проект за частично изменение на план за реголация се 

предвижда да се промени отреждането на УПИ №I- 

4793 в УПИ№ I- 4793,,Хотелски комплекс , търговия и 

услуги”  

Е.Крайчева 

584/11.03.2016 Изработване на подробен устройствен план – за 

регулация и застрояване УПИ II- За ЖС , търговия и 

услуги и УПИ ХХХVII -6437,1980,7705,7444 – кв.3441 

Велинград 

Д.Кондева 

585/11.03.2016 Допускам изработване на проект за частично 

изменение на влязло в сила подробен уст. План в 

регулация,УПИ №I – 7675. за производствен терк 

в.101 

Д.Кафеджиева 

586/11.03.2016 Постъпило заявление от ,,Стим Ауто2011” ЕООД 

собственик на поземлен имот№ VIII – 8838 в кв.102 с 

заявление се иска разрешение за изработване на 

проект за частично изменение  на влязло в сила 

подробен устройствен план  за регулация, УПИ № 

VIII -88838 

Д.Кафеджиева 

587//11.03.2016 Разрешавам : Изработвани на проект за частично 

изменение на влязъл в сила подробен устройствен 

план за регулация и застрояване ,засягащ УПИ № Х 

кв.116  

Д.Кафеджиева 

591/11.03.2016 Одобрявам частично влязло в сила подробен 

устройктвен план за регулация ,засягящ УПИ 

№7133,8842 ,,Роботика” ООД в кв.120  

Арх.Т.Енев 

597/14.03.2016 Разрешавам: Трасе на нова канализация от 

съществуваща канализационна шахта в ПИ №9016 

между кв.4142 и кв.414 

Д.Кафеджиева 

621/17.03.2016 Одобрявам ПУП – промяна предназначеното за 

земеделска земя план за регулация и застрояване на 

ПИ009080като се образува един УПИ LХХХ- 80   

Д.Холянова 

622/17.03.2016 Одобрявам :Частично изменение на влязъл в сила 

подробен устройствен план – план за 

регулация,засягащ УПИ №3162,33306506,6507за 

хотел атракционно заведение и спортно съоражение и 

УПИ №IV-3161 

Д.Кафеджиева 



623/17.03.2016 Одобрявам :Подробен устройствен план за 

застрояване за УПИ ХХI – 6303,6306 кв.198 

Д.Кондева 

624/17.03.2016 Допускам : Изработване на подробен устройствен 

план – схема трасе на подземен водопровод за 

минерална вода от т. А – общ. водопровод „Чепино” 

на ул. Цар Самуил” при о.т. 1498 до т. Б-

съществуваща водомерно шахта на,, КЕПИТЪЛ 

СИТИ ЦЕНТЪР”ООД  

Е.Крайчева 

625/17.03.2016 Одобрявам: Частично изменение на влязъл в сила 

устройствен план – план регулация на УПИ №IХ -

6044 кв.№ 35 

арх.Е.Крайчева 

632/18.03.2016 Одобравям Подробен устройствен план – Схема за 

обект – трасе на нова подземна кабелна линия НН от 

ТП 68 в УПИ I в кв.324до кв.305 УПИ II   

Д.Кондева 

633/18.03.2016 Одобрявам подробен устройствен план нов подземен 

водопровод за минерална вода от Т.А – сондаж 

,,Власа” до Т.Б – УПИ VI за детско завединие кв.353 

Д.Кондева 

634/18.03.2016 Одобрявам подробен устройствен план нов подземен 

водопровод за минерална вода от Т.А- сондаж 

3,,Власа” до Т.Б – УПИ III кв.252 

Д.Кондева 

635/18.03.2016 Одобрявам подробен устройствен план – частично 

изменение на плана за регулация на УПИ № I- 4793-

Хотелски комплекс ,търговия и услуги кв.№660 

Е.Крайчева 

636/18.03.2016 Одобрявам подробен устройствен план – частично 

изменение на плана за застрояване на УПИ № Х-5875 

УПИ № VIII -5878,кв.№6 

 

Е.Крайчева 

637/18.03.2016 Одобрявам подробен устройствен план – частично 

изменение на плана за застрояване на УПИ №IХ-5441 

кв.38 

 

Е.Крайчева 

638/18.03.2016 Допускам изработване на проект за частично 

изменение на влязъл в сила подробен устройствен 

план – план за застрояване промяна, на застроителния 

план на с. Света Петка , засягащ УПИ №I-училище и 

детско заведение ,като за УПИ №ХII- общ.кв.2 

инж.А.Пашомов 

654/24.03.2016 Разрешавам изработване на подробен устройствен 

план за застрояване УПИ №IV- 3217 в кв.148  за 

същия е предвиден ново петно с УПИ№ iii – 6575 

кв.148  

Д.Кафеджиев 

664/25.03.2016 Одобрявам подробен устройствен план – частично 

изменение на УПИ №I4774,кв.658 

Е.Крайчева 

665/25.03.2016 Одобрявам частично изменение на влязло в сила 

подробен  устр. План за регулация УПИ № VIII 8838 

за прозводство на мебели ,пелети , ТП ,склад  УПИ № 

ХI- 8837 кв.120  

Д.Кафеджиева 

666/25.03.2016 Одобрявам попълването на кадастралния план с верни 

имотни граници   на ПИ №385, №386 нов №1268 кв.33 

по плана на с. Драгиново 

 И.Шулева 

667/25.03.2016 Одобрявам попълването на кадастър.план с нов ПИ № И.Шулева 



1245 регулация.граници УПИ ХI-272 кв.10 с. 

Драгиново 

671/28.03.2016 Назначавам комисия с пред.  арх.Тодор Енев да 

разгледа и се произнесе по искане на граждани от ул. 

„Драгиче”  

Д.Кондев 

672/28.03.2016 Одобрявам частично изменение на влязло в сила 

подробен  устр. План за регулация засягащ УПИ № 

IV-4181 в кв.69  - УПИ №IV – 4181 кв.69  се отреди за 

имот №8330 

Д.Кафеджиева 

691/30.03.2016 Допускам изработване на подробен устройствен план 

за регулация за урегулиране поземлен имот Х-870,871 

в кв.261  

Д.Кондева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕСЕЦ АПРИЛ 

 
706/04.04.2016 Одобрявам:Допълване и поправката на кадастралния 

план на гр.Велинград одобрен със заповед №300-4-

12/23.03.2004на агенцията на кадастъра ,засягащ  

имот №6632 квартал №751 

Е.Крайчева 

707/04.04.2016 Допускам подробен устройствен план – план за 

изменение на улична регулация с ос.т.2282-2583-

2279-2279А в кв.207 като за сметка на това се 

обр.УПИ ХLV-7822- за паркинг 

Д.Кондева 

708/04.04.2016 Одобрявам ПУП – ЧИ на плана за регулация и 

застрояване ,като за сметка на УПИ IV- А,ХХVI-

А,ХХIII-А,VI-ANNV-A и ХХIV-А се образува един 

нов УПИ LX- за производство и услуги 

Д.Холянов 

709/04.04.2016 Допълване и поправка на одобрение със заповед № 

553/04.06.1984г.на ИК на ОБНСи заповед 

€1511/25.09.2015г. кадастрален план на с.Алендарова 

А.Павлов 

710/04.04.2016 Отказвам да се поправи,одобрения със заповед № 

1509/25.09.2015 като се пускат едновременно с това 

верните граници на имот пл.№№60,63,79 и 104 в кв.9 

по плана на с. Долна Дъбева  

А.Павлов 

747/06.04.2016 Допускам на подробен устройствен план – частично 

изменение на плана за застрояване на УПИ №XII-193 

– кв.№14 по плана на с.Юндола 

Е.Крайчева 

751/08.04.2016 Допускам :Изработването на подробен устройствен 

план за регулация на УПИ № XI-6632-„ИЖС”и УПИ 

№ XII-6632-„ ИЖС” В КВ.№ 751 по пл. на В-д 

Е.Крайчева 

752/08.04.2016 Одобрявам попълването и поправката на 

кадастралния план на гр. Велинград ,одобрен със 

заповед на кмета на община Велинград ,засягащ 

имоти №8283 и №8546 в кв. № 197 по плана на 

Велинград 

Е.Крайчева 

753/08.04.2016 Допускам : Изработване на частично изменение на 

влязло в сила ПУП – ПР за УПИ № ХII – 132 и на 

улично уширение кв.10 по плана на с. Пашово ,така 

,че площта на Упи № № 132 да бъде увеличена с 

0,27мот север и с 0,90м от югоизток  

С.Бошнак 

754/08.04.2016 Одобрявам:Проекта за ЧИПРЗ за изменение 

регулация на УПИ № IV-16 в кв.4 по плана на с. 

Кандово ,общ. Велинград. 

С.Бошнак 

756/11.04.2016 Допускам :Изработването на подробен устройствен 

план – частично изменение на УПИ-№I – 

1688,1689,7809,8283,8546 кв.№197 по плана на гр. 

Велинград 

Е.Крайчева 

789/14.04.2016 Одобрявам ПУП – ЧИ на плана за застрояване – 

запазващо застрояване на един етаж за съществуващи 

сгради ,като зграда №23 се привежда за „ приют за 

бездомни четириноги”. 

Д.Холянов 

790/14.04.2016 Одобрявам :ПУП – промяна предназначението на 

земеделска земя на ПИ 008120 от нива – в За 

автосервиз ,търговия и услуги . Ще се образува един 

нов Урегулиран имот : УПИ I-119,120 За автосервиз 

търговия и услуги 

Д.Холянов 

791/14.04.2016 Одобрявам ПУП – промяна предназначението на ПИ 

149017 от „ливада” – в „За ЖС, търговия и услуги – 

Д.Холянов 



образува се един нов УПИ който ще обедини с УПИ 

I- 143,144 и  ще образува УПИ I-17,160 

792/14.04.2016 Нареждам комисия в състав с председател:инж. Иван 

Пукнев .Да извърши обстойна проверка по документи 

,касаещи УПИ№ V -3375 в кв. 4201 по плана на 

Велинград 

Д.Кафеджиева 

793/14.04.2016 Одобрявам проект за частично изменение за 

регулация и застрояване в кв.94 , като се предвижда 

изменение на дворищната регулация : Променя се 

отреждането на УПИ III,като той се отрежда за ПИ 

1237-общински 

Ив.Шулев 

816/18.04.2016 Допускам изработването на проект за ЧИПРЗ на УПИ  

10 в кв. 6 и УПИ  4 Детско учреждение в кв. 7 

с.Грашево  

А. Бошнак 

820/18.04.2016 Допускам изработването на ПУП – проект за ЧИПР 

на влязъл в сила ПУП засягащ УПИ  1-Обществен 

център и озеленяване  

И.Шулева  

832/19.04.2016 Проект за частично изменение на устройствен план – 

УПИ Х315 и ХI-315 в кв.40, с. Юндола 

Я. Савова 

840/20.04.2016 Допускам: Изработването на подробен устройствен 

план – частично изменение на УПИ № IV-4524, УПИ 

№ V-7639, УПИ № XIV-4524 в кв.654 по план на 

Велинград-„Голдън-строй”ЕООД 

Е. Крайчева 

841/20.04.2016 Заявление от Невена Тодорова Димитрова,отн: 

попълване на кадастралния план с верните граници 

на имоти-№5826,5827 в кв.392- Велинград - Одобрен 

Е. Крайчева 

852/21.04.2016 Допускам: Изработването на ПУП – УПИ №VIII–

3492,3493 в кв.188, като с проекта на ЧИП за 

регулация се образуват 2 нови УПИ: УПИ№VIII3492, 

УПИ№XVII3493 

Е. Крайчева 

869/25.04.2016 Изработване на проект ЧИПРЗ на УПИ№IVиVII в 

кв.12, с.Кръстава 

С. Бошнак 

871/25.04.2016 Кадастрален план с нов ПИ№1266–общински, УПИ 

XI–общ. и нов ПИ№1267 с.Драгиново 

И. Шулева 

872/25.04.2016 Одобряване на подробен устройствен план  

УПИ XXVI– за ПУ-829кв.м,УПИ XXXVII -

500кв.м,УПИ XXXVIII-500кв.м 

И. Шулева 

875/26.04.2016 Изработване на ПУП за регулация и застрояванес 

ос.т.283–284 до кв.30, с. Юндола 

Я. Савова 

876/26.04.2016 ПУПр УПИ №IV-4524, УПИ №V-7639 и УПИ №XIV-

4524 в кв.654 

Е. Крайчева 

877/26.04.2016 Разрешение за ч.и. на проектр пл.9019, ул. Димитър 

Талев с ос.т.2582-2589 и 25831-2584-2585,кв.182 и 

185- Велинград 

 

899/27.04.2016 Допускам изработването на ПУП –схема за трасе за 

кабелна линия с.Драгиново УПИ 15-1054 в кв. 68 

Ив.Шулева  

908/28.04.2016 Разрешение изработването на проект за изменение на 

влязъл в сила ПУП- ПР  за УПИ17-3224 в кв. 159 

Велинград 

Д.Кафеджиева 

 

 

 

 

 



 

 

 

МЕСЕЦ МАЙ 

 
915/04.05.2016 Разрешение изработването на проект за ЧИ на ПРЗ на 

УПИ 5-177 в кв.6 Всемирци  

А. Палов 

918/04.05.2016 Одобрение на ПУП- ЧИ на план за застрояване   на 

УПИ 12- 193 в кв. 14 с.Юндола  

Ели Крайчева 

919/04.05.2016 Одобрение на ПУП- ЧИ на план за застрояване – 

запазващо застрояване за съществуващи сгради за 

Ветеринанрна амбулатория  В-д   

Д.Холянов 

932/05.05.2016 Одобрение на ЧИ на влязъл в сила ПУП – ПР на УПИ 

17-3224,в кв. 159 В-д  

Д.Кафеджиева 

933/05.05.2016 Разрешение за изработване на проект за ЧИ на влязъл 

в сила ПУП – ПР засягащ УПИ 25-2242 И 38-

2239,2240,2242 За ЖС хотел в кв.207 Велинград 

Я. Савова 

934/05.05.2016 Одобрение на ЧИ на влязъл в сила ПУП – ПРЗ 

засягащ  УПИ №10,За просвета и обществена дейност 

в кв.161 по плана но Велинград  

Д.Кафеджиева 

935/05.05.2016 Одобрение на ПУП –план за регулация на УПИ №10- 

870,871 в кв.261по плана на Велинград  

Я. Савова 

936/05.05.2016 Одобрение на ПУП –план  за застрояване засягащ  

УПИ №4- 3217 в кв.148 по плана на Велинград  

Д.Кафеджиева 

939/05.05.2016  Разрешение за изработване на ЧИ на влязъл в сила 

ПУП – ПРЗ засягащ УПИ  1- 3128 в кв. 134 по плана 

на Велинград 

Д. Кафеджиева  

946/09.05.2016 Разрешение изработването на проект  за ЧИ на влязъл 

в сила ПУП – ПРЗ засягащ УПИ  1 За болница и УПИ 

13-8964 За център за спешна медицинска помощ в кв. 

65 В-д 

Д.Кафеджиева 

957/12.05.2016 Одобрявам попълване на кадастрален план с верни 

имотни граници ПИ 411 в кв. 3 по пана на с.Грашево  

С.Бошнак 

958/12.05.2016 Одобрение на ПУП –промяна предназначението на 

ПИ  148009 от полска култура – в За ЖС търговия и 

услуги – образуване на нов УПИ  9 За ЖС ,търговия и 

услуги  

Д.Холянов 

959/12.05.2016 Допускам  изработване на ПУП – ПРЗ на част от кв. 

по плана на Велинград 210 

Д. Кондева  

960/12.05.2016 Определяне на  отговорници  по квартали  и 

кадастрални райони в отдел ТСУ отн.обслужването 

на граждани  

Д. Кафеджиева  

961/12.05.2016 Одобрение на плана за изменение  на УПИ  LXIX-69- 

ЖС ,кв.341м-ст. Мариница- оранжериите с.Драгиново 

Ив. Шулева  

962/12.05.2016 Допускам изработване на ПУП – Проект за ЧИ на 

ПРЗ   на УПИ 12- 1246 кв. 63с.Драгиново 

Ив. Шулева  

963/12.05.2016 Допускам изработване на проект за ЧИПР на улична 

алея по плана на с.Чолакова  

С.Бошнак 

970/13.05.2016 Одобрение на ПУП – ЧИ на ПРЗ ,като за сметка на 

УПИ  1-2 за МТС да се образуват два нови парцела  

УПИ 1-2 и УПИ  2-2   За предприятие за преработка и 

замразяване на плодове и зеленчуци  

Д.Холянов  

971/13.05.2016 Одобрение на ПУП – ПРЗ , като за сметка на част от 

УПИ  2- За ЖС ,търговия и услуги  и УПИ  37- 6437 

Д. Кондева  



Тъкачен цех  в кв. 3441 Велинград  

972/13.05.2016 Одобрявам попълването на кадастралния план с нов 

имот № 8977  и верни граници на имот № 466в кв. 275 

Велинград 

Д. Кондева  

973/13.05.2016 Одобрение на кадастралния план с верни граници на 

имот № 490 и сградите в него  в кв. 304 по плана на 

Велинград 

Д. Кондева  

974/13.05.2016 Допускам изработване на ПУП – схема за трасе на 

подземен водопровод  за минерална вода – 

съществуващ Сондаж №6 ВКП Вельова баня да УПИ  

1-8931 За жил. Сграда в кв. 2071 

Ели Крайчева  

975/13.05.2016 Одобрявам ПУП – ЧИ на план за застрояване УПИ  1  

22,441 За автосервиз с предвидено запазване на 

съществуващи сгради и ново застроително петно в 

УПИ  1 – 22,41В-д 

Д.Холянов  

977/14.05.2016 Одобрение на проект за частично изменение  на план 

за регулация на УПИ  3- 391,392  кв.33  с.Драгиново – 

промяна на дворищна регулация  

Ив. Шулева  

978/14.05.2016 Допускам изработване на ПУП  -Проект на частично 

изменение на плана за застрояване  на УПИ  9- 

532,1169 кв. 53 по плана на с.Драгиново- ново 

застроително петно . 

Ив. Шулева  

979/14.05.2016 Одобрение на ПУП   план за застрояване за УПИ  10- 

стоп. Двор в кв. 65 по плана на с.Драгиново 

Ив. Шулева  

980/14.05.2016 Одобрение на ПУП   - промяна предназначението на 

ПИ  001206 от – полска култура –в За офис ,търговия  

и шивашки услуги ,ще се образува един УПИ –СС6-

206 

Д. Холянов  

993/17.05.2016  Допускам изработване на ПУП – ЧИ  на ПРЗ за УПИ  

3 За магазин в кв. 4321 по плана на Велинград  

Д. Папаркова  

1013/19.05.2016 Одобряване на ПУП – схема за трасе на подземен 

водопровод за минерална вода от Общински 

водопровод на Кепитъл сити център ООД  

Ели Крайчева  

1014/19.05.2016 Одобряване на ПУП –ЧИ на ПРЗ на УПИ  1- 

1688,1689,7809,8283,8546 в кв. 197 по плана на 

Велинград 

Ели Крайчева  

1015/19.05.2016 Одобряване на ПУП –ЧИ на ПРЗ и застрояване на 

УПИ   11- 6632 ИЖС  и УПИ  12- 6632 в кв. 751 по 

плана на Велинград 

Ели Крайчева  

1044/26.05.2016 Одобрение на ЧИ на влязъл в сила ПУП – план за 

изменение на улична регулация в кв. 207 за 

образуване на нов УПИ  XLV- 7822 За паркинг  

Д. Кафеджиева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕСЕЦ ЮНИ 

 

 

  
1066/01.06.2016 Определяне на административен адрес  на жил. 

Сграда УПИ  29- 6935 в кв. 59 ул. Съединение 70 

Е. Главеева  

1074/02.06.2016 Допускам изработването на ПУП – ЧИ на ПР  за УПИ  

15- 5827 в кв. 392 Велинград  

Д. Папаркова  

1126/09.06.2016 Одобрение Допълване и поправка на кадастрален 

план на Велинград  одобрен със Заповед№ РД-14-03-

163/13-10-1983г. на МСА  и оцифрен със Заповед 

№1109/07-08-2014 на Кмет на Община Велинград с 

нов имот пл. № 9026-улица  

Д.Кафеджиева  

1127/09.06.2016 Одобрение Допълване ,поправка  и оцифряване  на 

кадастрален план на с.Юндола Община В-д  

Д. Кондева  

1128/09.06.2016 Допускам  изработване на ПУП – ЧИ на ПР на УПИ 

18- 7037 За парк  и УПИ  12- за КОО и газстанция в 

кв. 361 В-д 

Е. Крайчева  

1129/09.06.2016 Допускам  изработване на ПУП – ЧИ на ПЗ на УПИ 

9- 3114 в кв. 136  по плана на В-д  

Е. Крайчева  

1130/09.06.2016 Допускам  изработване на ПУП – ЧИ на ПРЗ на УПИ 

15-8830  За производствена дейност и услуги по плана 

на В-д  

Е. Крайчева  

1131/09.06.2016 Одобрение на ПУП –Проект за ЧИ на ПЗ на УПИ  9-

532,1169 кв. 53 по плана на с.Драгиново  

И. Шулева  

1147/14.06.2016 Попълване на кадастралния план с верни имотни 

граници на имот 3377 в кв. 490 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

1165/17.06.2016 Изработване на ПУП за регулация и застрояване за 

урегулиран поземлен имот I- ПОЧИВНА СТАНЦИЯ  

кв.16 по плана на Юндола 

Д.Кондева 

1166/17.06.2016 Изработване на ПУП за регулация и застрояване за 

урегулиран поземлен имот 13-5223,5224 кв 49 по 

плана на В-д 

Д.Папаркова 

1167/17.06.2016 Отказ за изменение на кадастрален план и записване в 

регистъра на имотите като собственици на имот 7633 

кв. 344 по плана на В-д одобрен в цифров вид  

Д.Кондева 

1168/17.06.2016 Изработване на ПУП за регулация и застрояване за 

урегулиран поземлен имот  на УПИ 2-4162,3-4162,6-

4163 кв 691 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

1198/22.06.2016 Одобряване на ПУП на плана за застрояване одобрен 

през 2011 с изменението се предвижда застроително 

петно за упи 2-44 ИВС м.Дълбок дол землище В-д 

Д.Холянов 

1200/22.06.2016 Одобряване на частично изменение на ПУП  на имот 

9019 публична общинска собственост между кв. 182 и 

185 по плана на В-д 

Д.Кафеджиева 

1201/22.06.2016 Отказ за попълване на кадастър с нова едноетажна 

жил. Сграда без документи за собственост имот 1804 

и нов 8981 кв 4052 

Д.Кондева 

1202/22.06.2016 Одобрен кадастрален план в границите на УПИ 23 в 

кв. 198 по плана на В-д 

Д.Кафеджиева 

1203/23.06.2016 Изработване на ПУП за регулация и застрояване на 

имот 28-7706 кв.238 по плана на В-Д 

Д.Кондева 

1210/23.06.2016 Частично изменение на ПУП  за регулация и 

застрояване в упи 1- римско З а болница и упи13- 

Д.Кафеджиева 



римско  за център за спешна медицинска помощ кв 65 

по плана на В-д 

1211/23.06.2016 Изработване на ПУП за регулация и застрояване за 

урегулиран поземлен имот   УПИ 4-  за спортно 

тренировъчен комплекс в кв 3444 по плана на В-д 

Д.Кафеджиева 

1214/23.06.2016 Проект за частично изменение на плана за регулация 

в нов кв 8 а и нов 1-за баня с.Драгиново 

И.Шулева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕСЕЦ ЮЛИ 

 

1268/0507.2016 Одобряване допълване и поправка на кадастралния 

план одобрен със заповед на Агенция по кадастър 

за верни имотни граници на имот 3060 и 3059 

,изготвено геодезическо заснемане от ЕТ”Бучков-

91-Васил Бучков 

Я.Савова 

1269/05.07.2016 Изработване на ПУП  на урегулиран поземлен имот 

2-351 кв 326 по плана на В-д 

Д.Кондева 

1270/05.07.2016 Изработване на ПУП  на за регулация за част от 

кв.304 по плана на В-д 

Д.Кондева 

1271/05.07.2016 Изработване на ПУП  за застрояване  за упи xix-356 

кв 9 по плана на Юндола 

Д.Кондева 

1272/05.07.2016 Изработване на пуп –частично изменение на плана 

за регулация и застрояване на имот 7-6945 за 

автомивка  кв. 82 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

1274/05.07.2016 Изработване на пуп –частично изменение на плана 

за регулация и застрояване на имот 14-3425 за кв. 

191 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

1275/05.07.2016 Изработване на пуп –частично изменение на плана 

за регулация и застрояване на имот 3-2891,3033  кв. 

123 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

1276/05.07.2016 Изработване на пуп –частично изменение на плана 

за регулация и застрояване на имот 15-8830  За 

производствена дейност  и услуги по плана на В-д 

Е.Крайчева 

1277/05.07.2016 Изработване на пуп –частично изменение на плана 

за регулация и застрояване на имот 21-3913 кв. 86 

по плана на В-д 

Е.Крайчева 

1278/05.07.2016 Изработване на пуп –частично изменение на плана 

за регулация и застрояване на имот 21-3913 кв. 86 

по плана на В-д за озеленяване ,вилен отдих 

Д.Кондева 

1280/05.07.2016 Изработване на пуп –частично изменение на плана 

за регулация и застрояване на имот 3-6602 За 

стопанска дейност кв. 861 по плана на В-д 

Д.Кафеджиева 

1284/06.07.2016 Изработване на пуп –частично изменение на плана 

за регулация и  на имот 5-6518 За производство и 

услуги  и упи 11-6404 кв 84 по плана на В-д 

Д.Кафеджиева 

1285/06.07.2016 Изработване на пуп –частично изменение на плана 

за регулация и застрояване на упи 9-3692 ,кв150 по 

плана на В-д  

Е.Крайчева 

1353/18.07.2016 Изработване на пуп за частично изменение на 

подробен план за регулация за упи 1-3863 за 

Д.Кафеджиева 



производство  и обслужваща дейност  в упи 2-3865 

кв 991 
 

1354/18.07.2016 Изработване на пуп за частично изменение на 

подробен план за регулация за част от ул.”Радецки” 

по плана на В-д  

Д.Кондева 

1355/18.07.2016 Изработване на пуп за частично изменение на 

подробен план за регулация за упи 2- общ.  Кв.435 

по плана на В-д 

Д.Папаркова 

1356/18.07.2016 Одобряване попълването на кадастрален план  на 

имот 129 кв 9 по плана на с. Мечо корито 

С.Бошнак 

1361/18.07.2016 Допълване и поправка на кадастрален план на гр. В-

д одобрен със Заповед 300-4-41/11.05.2002 на 

Агенция по кадастър за имот 3064 кв.114 по плана 

на В-д 

Е.Крайчева 

1362/18.07.2016 Одобряване на пуп за регулация и застрояване за 

част от кв. 210 по плана на В-д.Изменение на 

регулация на улици с ос.т.2251-2272 

Д.Кондева 

1363/18.07.2016 ПУП частично изменение  на плана за застрояване 

на упи 9-3114 кв 136 по плана на В-д 

Е Крайчева 

1364/18.07.2016 ПУП частично изменение  на плана за застрояване 

на упи 9-6632 кв 751 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

1365/18.07.2016 ПУП частично изменение  на плана за застрояване 

на упи 356 кв 19 по плана на Юндола 

Д.Кондева 

1366/18.07.2016 Одобряване на пуп за регулация и застрояване за  

имот 4 Спортно тренировъчен комплекс  в  кв. 3444 

по плана на В-д  

Д.Кондева 

1367/18.07.2016 ПУП –схема за трасе на подземен водопровод за 

минерална вода сондаж 6 ВКП Вельова баня при 

о.т. на ул. Евлоги Георгиев 

Е.Крайчева 

1368/18.07.2016 ПУП частично изменение  на плана за застрояване 

на упи 9-3692 кв 150 по плана на  В-д 

Е.Крайчева 

1369/18.07.2016 ПУП частично изменение  на плана за застрояване 

на упи 14-3425 кв 191 по плана на  В-д 

Е.Крайчева 

1370/18.07.2016 ПУП частично изменение  на плана за застрояване 

на упи 18-7706 кв 238 по плана на  В-д 

Е.Крайчева 

1371/18.07.2016 ПУП частично изменение  на плана за застрояване 

на упи 10-315,11-315 кв 40  по плана на  с. Юндола 

Д.Кондева 

1372/18.07.2016 ПУП частично изменение  на плана за застрояване 

на упи 13-5223,5224 кв 49 по плана на  В-д 

Д.Папаркова 

1373/18.07.2016 ПУП частично изменение  на плана на упи 15-

5827,14-5826 кв 392  по плана на  В-д 

Д.Папаркова 

1374/18.07.2016 ПУП частично изменение  на плана за застрояване Д.Кафеджиева 



на упи 3-6602 за стопанска дейност кв.831 по плана 

на В-д 

1375/18.07.2016 Одобряване на чястично изменение на влязъл в сила 

пуп за упи 5-6518 За производствени услуги и упи 

11-6404 в кв 84 по плана на В-д 

Д.Кафеджиева 

1376/18.07.2016 Допускане за изработване на ПУП –частично 

изменение на плана за регулация упи 1-Горски 

техникум и упи 2-3377 кв 490 по плана на В-д  

Е.Крайчева 

1377/18.07.2016 Одобряване на Частично изменение на влязъл в 

сила пуп –план за регулация на упи 1-Горски 

техникум иупи 2-3377 кв 490 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

1378/18.07.2016 Одобряване на пуп на имот за регулация и 

застрояване на упи 15-8830 кв 1014 по плана на В-д  

Е.Крайчева 

1379/18.07.2016 Отказ за попълване на кадастрален план с верни 

имотни граници на имот 2348 в кв 213 по плана на 

В-д поради неподписване на акта за непълноти и 

грешки от заинтересувани лица  

Д.Кондева  

1380/18.07.2016 Одобряване на пуп  план за регулация засягащ упи 

25-2242 и 38-2239,2240,2242 „За ЖС 

,хотел,ресторант и търговия в кв 207 по плана на В-

д 

Д.Кондева  

1381/18.07.2016 Одобряване на пуп  план за регулация за 

застрояване за промяна предназначение на зем. 

Земя упи 297114 м. Градев лог по КВС на с. 

Драгиново  

Д.Кафеджиева 

1418/22.07.2016 Допускане за изработване на пуп  за застрояване на 

поземлен имот 4-5026 и №5-5028 кв 53 по плана на 

В-д 

Д.Папаркова 

1419/22.07.2016 Одобряване за попълване на кадастър с верни 

имотни граници на имот 7048 и 7164 и нов имот 

8969 по плана на В-д 

Д.Кондева 

1420/22.07.2016 Одобряване на пуп  план за регулация и застрояване 

на ул. Регулация с ос.т 283-284 кв 30 по плана на 

Юндола  

Д.Кондева 

1421/22.07.2016 Одобряване на пуп  план за регулация и застрояване 

на поземлен имот 1-Почивна станция в кв. 16 по 

плана на Юндола за образуване на два нови 1-387 и 

7-473 

Д.Кондева 

1422/22.07.2016 Одобряване на пуп  план за регулация и застрояване 

на упи 21-3913 кв 86 по плава на В-д 

Е.Крайчева 

1423/22.07.2016 Одобряване на пуп  план за регулация и застрояване 

на упи 1-3128 кв 134 по плава на В-д 

Е.Крайчева 

1424/22.07.2016 Разрешение за пуп за частично изменение  на пуп за Д.Кафеджиева 



имот 1-39 за туристическа база м. Санаториума 

землище В-д 

1446/28.07.2016 Изработване на проект за частично изменение на 

пуп на имот 16-193 кв 11 упи 18-196 кв 11 и упи 17-

195 по плана на Св. Петка 

А.Палов 

1447/28.07.2016 Изработване на проект за частично изменение на 

план за регулация и застрояване в упи 6-78 кв.9 по 

плана на Св. Петка  

А.Палов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕСЕЦ АВГУСТ 

 

1481/03.08.2016 Изработване на проект за частично изменение на 

план за регулация и застрояване засягащи частни 

имоти пл. 961 и 966 и общински улици в кв. 65 по 

плана с. Драгиново 

Д.Ждраков 

1482/03.08.2016 Изработване на проект за частично изменение на 

план за регулация и застрояване в упи 3-4520 кв.653 

по плана на В-д 

Е.Крайчева 

1483/03.08.2016 Изработване на проект за частично изменение на 

план за регулация и застрояване като за сметка упи 9 

–се образува нов парцел упи 9-97 за производство и 

услуги 

Д.Холянов 

1484/03.08.2016 Изработване на проект за частично изменение на 

план за регулация и застрояване одобрен през 2007 и 

с изменението се предвижда за сметка на упи 1-162 

за образуване на два нови парцела упи I-177 

.CLXXVII-177 

Д.Холянов 

1495/05.08.2016 Назначаване на комисия за разглеждане на 

постъпили искания и възражения отн. Допълване 

поправка на кадастрален план на район 509 

кв.Чепино /Анезица/ 

Д.Папаркова 

1496/05.08.2016 Изработване на проект за частично изменение на 

план за регулация и застрояване на имот 12-2611 и 

23-2593 кв 200 по плана на В-д 

Д.Кондева 

1497/05.08.2016 Изработване на проект за частично изменение на 

план за регулация и застрояване на имот 8-3812 кв 

1111 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

1531/15.08.2016 ЧИПРЗ изменение на регулация на упи 4 за фурна и 

7-съвет кв 12 по плана на с. Кръстава 

С.Бошнак 

 

 

1532/15.08.2016 Изработване на проект  за ЧИПРЗ изменение на 

регулация на упи 10-58,11-59 и 12-60 в кв. 18 по 

плана на Биркова 

С.Бошнак 

1560/19.08.2016 Комисия  за разглеждане на искания и възражения за 

кадастрален план на район 509 Чепино Анезица 

Д.Папаркова 

1561/19.08.2016 Изработване на пуп –частично изменение  на упи 4 

кв 3444 по плана на В-д 

Д.Кондева 

1562/19.08.2016 Изработване на пуп –частично изменение  на упи 16-

2858,17-2857,15-2859,14-2860 кв 361 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

1563/19.08.2016 Одобряване допълване на кадастрален план одобрен 

със заповед на агенция по кадастър засягащ имот 

6653 кв 68 по плана на В-д 

Е.Крайчева 



1564/19.08.2016 Изработване на пуп –частично изменение  на упи 

2891,3033 кв 123 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

1600/26.08.2016  Одобрявам допълването  и поправката на 

кадастрален план  на  гр. Велинград с нов  имот № 

8984- УПИ  10-6368  в кв. 603 В-д собственост на 

Янка Караилиева  

Д. Папаркова  

1601/26.08.2016  Одобрявам попълването на кадастрален план с  

верни имотни граници на ПИ № 241- общ.в кв. 3 по 

плана на с.Пашови   

С. Бошнак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

 

 
1654/16.09.2016 Определяне на административен адрес за УПИ  2-

8228 в кв. 656 ул. Свети Наум 1 

Д. Кафеджиева  

1702/19.09.2016 Одобрение на ПУП – ПР и ПЗ за промяна 

предназначението на имот № 065045 м. Голяма 

мътница   от земеделска земя в За отглеждане на 

животни  образува се нов УПИ   

Д. Кафеджиева  

1703/19.09.2016 Одобрение на ПУП – ПР и ПЗ за промяна 

предназначението на имот №033068 м. Благовото  от 

земеделска земя в За отглеждане на животни  

образува се нов УПИ   

Д. Кафеджиева  

1722/26.09.2016 Одобрение на ПУП –ПЗ засягащ УПИ  38-

2239,2240,2242- За ЖС ,ХОТЕЛ ,РЕСТОРАНТ И 

ТЪРГОВИЯ в кв. 207 по плана на В-д  

Д. Кондева  

1723/26.09.2016 Одобрявам ПУП – план за регулация за част от кв. 

304 по плана на В-д  

Д. Кондева  

1724/26.09.2016 Допускам  изработване на ЧИ на влязъл в сила ПУП  - 

ПЗ за УПИ  4-4923 в кв. 602 В-д  

Д. Кондева  

1725/26.09.2016 Одобрение на ПУП –ПР за УПИ  2- 351 в кв. 326 по 

плана на В-д – изменение на регулационните граници 

на УПИ 1-352,3-350 и 13-348 в кв. 326 В-д 

Д. Кондева  

1726/27.09.2016 Одобрение на ПУП- Схема за трасе на обект Трасе на 

нова  канализация в УПИ  1- 8804 в кв. 84 до ул. 

Индустриална гр.Велинград 

Д. Кондева  

1727/27.09.2016 Допускам изработване на ЧИ  на влязъл в сила ПУП – 

ПР ,като се изменя регулацията между УПИ  3- За 

спортно тренировъчен комплекс 

Д. Кондева  

1728/27.09.2016 Одобрение на ПУП – ПЗ за УПИ  4- За спортно 

тренировъчен комплекс в кв. 3444 по плана на В-д  

Д. Кондева  

1729/27.09.2016 Одобрение на ПУП – ЧИ на  ПЗ на  УПИ  3-  4520 в 

кв. 653 на В-д  

Е. Крайчева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

 
1752/03.10.2016 Одобрение на ПУП – ЧИ на ПРЗ на УПИ  11- 4468За 

производство и услуги кв. 650 по плана на Велинград 

Е. Крайчева  

1753/03.10.2016 Одобрение на ПУП –ПРЗ , като за сметка на УПИ  4- 

Комплексен приемателен пункт,общ. Осигуряване и 

част от УПИ  3-За озеленяване  в кв. 30 с.Юндола  

Д. Кондева  

1759/04.10.2016 Допускам изработване на ПУП  - ЧИ на ПРЗ за УПИ  

24-6505-Ваканционно селище  и № 25-6525в кв. 55 по 

плана на В-д  

Д. Папаркова  

1760/04.10.2016 Одобрявам ПУП- ЧИ на  ПР,като за сметка на УПИ № 

3- За магазин- общ. Се образуват три нови общински 

УПИ  №3-111 За баня , №7-125 За търговия и услуги  

и УПИ 8-125 За търговия и услуги в кв. 4321 В-д  

Д. Папаркова  

1761/04.10.2016 Одобрение на ПУП – частично изменение на план за 

застрояване за УПИ №4-5026и № 5-5028 в кв. 53 по 

плана на В-д  

Д. Папаркова  

1762/04.10.2016 Одобрение на ПУП – частично изменение на план за  

регулация за УПИ №2-  общ.в кв. 435 по плана на В-

д,като за негова сметка се образуват два нови УПИ № 

2 и №15 

Д. Папаркова  

1766/05.10.2016  Одобрение на ПУП – ПРЗ на ПИ № 072067м. 

Шумнато дере – от ливада – в За вилно строителство 

,като образува нов УПИ  №LXVII- 67 За вилно 

строителство  

Л. Влахова  

1767/05.10.2016  Одобрение на ПУП – ПРЗ на ПИ № 094032 от полска 

култура – в  За ЖС търговия  и услуги ,като образува 

нов УПИ  № 32  За ЖС  

Л. Влахова  

1780/06.10.2016 Допускам изработването на ЧИ на влязъл в сила ПУП 

– план за застрояване за УПИ  11-2335 в кв. 204 по 

плана на В-д 

Д. Кондева  

1781/06.10.2016 Одобрявам ПУП- план за застрояване  за УПИ  4-4923 

в кв. 602 по плана на В-д  

Д. Кондева  

1782/06.10.2016 Одобрявам ПУП- частично изменение на плана за 

застрояване  на УПИ  16- 2858- ИЖС и търговия 

,УПИ  17-2857 ИЖС и търговия  УПИ 15- 2859-ИЖС 

търговия  и УПИ  14-2860- За семеен  хотел в кв. 361 

по плана на В-д  

Е. Крайчева  

1807/12.10.2016 Допускам изработването на ПУП – ЧИ на ПР на УПИ  

10-8776в кв. 417 по плана на В-д  

Е. Крайчева  

1808/12.10.2016 Допускам изработването на проект за ЧИ на влязъл в 

сила ПУП – ПЗ засягащ УПИ  24-4126 в кв.179 по 

плана на В-д  

Я. Савова  

1809/12.10.2016 Одобрение на ЧИ на ПРЗ на УПИ  5- 177 в кв. 6 кв. 

Далова  по плана на с.Всемирци – промяна на 

дворищна регулация  

А. Палов 

1810/12.10.2016 Разрешение за изработване на ПУП – план схема на 

елементи на техническата инфраструктура- трасе за 

нова подземна кабелна линия в УПИ  23-4127в кв. 179 

Я. Савова  

1812/12.10.2016 Одобрявам – поправката ,допълване и оцифряване на 

кадастралния план на район 509-Анезица Велинград 

Д. Папаркова  

1822/14.10.2016 Одобрение на проект за ЧИ  на влязъл в сила ПУП – 

ПР за УПИ  21-244 в кв. 17 по плана на с.Грашево  

С. Бошнак 

1823/14.10.2016 Одобрение попълването на кадастралния план с верни 

имотни граници между имоти №1352 и № 1243 в 

Д. Кондева  



кв.247 В-д 

1824/14.10.2016 Отказ за поправка на одобрен със Заповед № 1510/25-

09-2015г.на Кмет кадастрален план на с.Алендарова 

,засягащ граници на имот № 98 в кв. 14 

А. Палов  

1825/14.10.2016 Комисия за разглеждане на заявления за и помощни 

кадастрални планове за образуване на нови имоти  и 

верни граници с.Грашево 

С.Бошнак 

1831/14.10.2016 Допускам изработване на ЧИ на влязъл в сила ПУП – 

ПР за УПИ  31-82,32-8049,33-8049,34-81 и 38-81в кв. 

322 В-д  

Д. Кондева  

1832/14.10.2016 Одобрявам попълването на кадастрален план с нов 

имот № 8985/общински/в кв. 402 В-д 

Д. Кондева  

1837/18.10.2016 Допускам изработване на ЧИ на влязъл в сила ПУП- 

ПРЗ на част от кв 402 по плана на В-д 

Д.Кондева 

1869/21.10.2016 Одобрение на попълването на кадастър с верни 

имотни граници на ПИ №83кв. 41по плана на 

с.Драгиново 

Ив.Шулева  

1870/21.10.2016 Одобрение на ПУП- ПРЗ за УПИ № 11-2611 и № 23-

2593 в кв.200по плана на В-д –образува се нов УПИ 

№11-2593,2611-За ЖС търговия и услуги  

Д. Кондева  

1871/21.10.2016 Одобрение на попълването на кадастрален план с нов 

ПИ №1284-общински в кв. 8 А по плана на 

с.Драгиново 

Ив.Шулева  

1872/21.10.2016 Одобрение допълването и поправката  на кадастрален 

план  на Велинград одобрен със Заповед № 

1109/07.08.2014г. засягащ имот № 2810 в кв. 161 по 

плана на В-д 

Е. Крайчева  

1873/21.10.2016 Одобрение допълването и поправката  на кадастрален 

план  на Велинград одобрен със Заповед № 300-4-

41/11.05.2002г. на Агенцията по кадастър засягащ 

имот № 7106- общ. в кв. 142 по плана на В-д 

Е. Крайчева  

1874/21.10.2016 Допускам изработване на ПУП –ЧИ на план за 

застрояване на УПИ  7-8504 За производство и услуги  

в кв. 353 по плана на В-д 

Е. Крайчева  

1902/27.10.2016 Одобрение на ПУП –ЧИ на ПР на УПИ  18-7037 За 

парк  и УПИ 12- За КОО и газстанция в кв. 361В-д 

Е. Крайчева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИСИЦ НОЕМВРИ 

 
1928/01.11.2016 Комисия за разглеждане на помощни кадастрални 

планове постъпили за ПИ №520001,520002в м. 

Мариница с.Драгиново  

И. Шулева  

1929/01.11.2016 Комисия за разглеждане на помощни кадастрални 

планове постъпили за ПИ №520001,520002в м. 

Мариница с.Драгиново  

И. Шулева  

1949/07.11.2016 Допускам изработването на ПУП – ПРЗ на УПИ  4-За 

спортно – тренировъчен комплекс в кв. 3444 по плана 

на В-д ,като за сметка на част от същия се образува 

нов УПИ  1- За трафопост 

Д. Кондева  

1950/07.11.2016 Допускам изработването на ПУП – Частично 

изменение на ПРЗ на УПИ  15- 6109 в кв. 4201За 

спортно – тренировъчен комплекс в кв. 3444 по плана 

на В-д  

Е. Крайчева  

1951/07.11.2016 Допускам изработването на ПУП – Частично 

изменение на ПРЗ на УПИ  11- 8813 За 

производствена дейност и услуги в кв.по плана на В-д  

Е. Крайчева  

1995/14.11.2016 Допускам изработване на ПУП  -ЧИ на ПЗна УПИ  6 

За парк кв.142 В-д- промяна на дворищната регулация  

Д.Кафеджиева  

1996/14.11.2016 Допускам изработване на ЧИ на влязъл в сила ПУП- 

ПРЗ на УПИ   18-320 в кв. 4 За ЖС с. Юндола    

Д. Кондева  

1997/14.11.2016 Одобрявам ПУП-ПР,като се изменя регулацията 

между УПИ -3 За спортно -тренировъчен комплекс и 

4 За спортно тренировъчен комплекс в кв. 3444 В-д 

Д. Кондева  

1998/14.11.2016 Одобрявам ПУП- план за застрояване за УПИ  11-

02335 в кв. 204 В-д – ново строителство   

Д. Кондева  

1999/14.11.2016 Одобрявам ПУП- ЧИ на ПРЗ на УПИ  3- 4639,13-

4642,9-4643,4645и 15-4644 в кв. 771 В-д  

Е. Крайчева  

2000/14.11.2016 Допускам изработването на ПУП –ЧИ на ПРЗ на УПИ  

16-2858 ИЖС ,УПИ 17-2857 ИЖС ,УПИ15-2859  

ИЖС и УПИ  14-2860 За семеен хотел  в кв. 361 В-д 

Е. Крайчева  

2001/14.11.2016 Допускам изработването на ПУП – относно схема за 

обект – ново трасе за подземна канализация в кв. 

3444по плана на В-д 

Д. Кондева  

2004/14.11.2016 Одобрявам ПУП- ЧИ на ПРЗ на УПИ  7-8505 За 

производство и услуги  в кв. 353 В-д  

Е. Крайчева  

2005/14.11.2016 Допускам изработването на ПУП – относно схема за 

обект – ново трасе за подземна канализация в кв. 

3441по плана на В-д 

Д. Кондева  

2008/15.11.2016 Одобрение на ЧИ на плана за регулация ,застрояване 

и отреждане на ПИ 961 и ПИ  966 кв. 65 с.Драгиново 

– промяна на улична регулация  

И. Шулева  

2020/18.11.2016 Допускам изработване на ПУП  - Проект за частично 

изменение на плана за регулация на УПИ  25- общ. И 

УПИ  10-1078 кв. 18 по плана на с.Драгиново – 

промяна на улична регулация  

Ив. Шулева  

2022/18.11.2016 Допускам изработване на ПУП  - Проект за частично 

изменение на плана за регулация в нов кв. 27 по плана 

на с.Драгиново – промяна на улична регулация  

Ив. Шулева  

2023/18.11.2016 Одобрявам ПУП- ЧИ на ПРЗ за  УПИ  24-6505 

Ваканционно селище  и № 25-6525 в кв. 55 по плана 

на В-д,като се обединят в един нов УПИ  № 24-

6505,6525 –За хотел. 

Д. Папаркова  



2024/18.11.2016 Допускам изработване на ПУП  - частично изменение 

на плана за застрояване на УПИ  8-1555 в кв.233 В-д 

Е. Крайчева  

2025/18.11.2016 Одобрявам ПУП- ЧИ на ПРЗ за  УПИ  11-8813  За 

производство и услуги кв. 1011 В-д 

Е. Крайчева  

2051/24.11.2016 Комисия за приемане и предаване на всички 

кадастрални планове ,имотни регистри,копия от 

всички актове  с които се признава правото на 

собственост  на територията на община В-д 

Д.Кафеджиева 

2052/24.11.2016 Определяне на административен адрес на сграда УПИ  

30-8488 в кв. 420 

Д.Кафеджиева 

2060/25.11.2016 Допускам изработването на ПУП  за УПИ  36-2242 в 

кв. 207 по плана на В-д като се изменя уличната 

регулация  

Д. Кондева  

2063/25.11.2016 Допускам изработването на ПУП   проект за ЧИ на 

ПРЗ за УПИ  6 в кв.65 по плана на Драгиново  

И. Шулева  

2064/25.11.2016 Одобрявам попълването на одобрен  кадастрален 

план с нови ПИ 1289,1270,1281- общински кв. 5 по 

плана на с.Драгиново  

И. Шулева  

2065/25.11.2016 Одобрявам  поправка  на одобрения със Заповед№ 

1510/25-09-2015 на кмет на община В-д  кадастрален 

план на с.Всемирци ,касаещ попълването с нов имот 

№ 234 в кв. 10 

А.Палов  

2066/25.11.2016 Одобрявам  ЧИ на ПР на УПИ  № 16-193в кв. 11 УПИ 

№ 18-196в кв.11 и УПИ  17-195 по плана на с.Света 

Петка  

А.Палов  

2072/28.11.2016 Допускам изработването на ПУП схема за обект – 

нови трасета на подземен водопровод от съществ. 

Водомерна шахта до нови УПИ  25 и 32в 

м.Разсадника с.Юндола  

Д. Кондева  

2073/28.11.2016 Допускам изработването на ПУП  ЧИ на ПЗ на  УПИ  

2- 6549 За жил. Строителство търговия и услуги в кв. 

478по плана на В-д  

Е. Крайчева  

2074/28.11.2016 Допускам изработването на ПУП  ЧИ на ПЗ на  УПИ  

8- 8701 в кв. 286 по плана на В-д  

Е. Крайчева  

2075/28.11.2016 Допускам изработването на ПУП  ЧИ на ПЗ на  УПИ  

6- 4339  За търговия производство и услуги в кв. 76 по 

плана на В-д 

Е. Крайчева  

2076/28.11.2016 Одобрявам ПУП- ЧИ на ПРЗ на УПИ  16-2858- ИЖС 

и търговия УПИ  17-2857 ИЖС ,№ 15-2859- ИЖС  и 

УПИ  14-2860 За семеен хотел и ресторант в кв. 361 

Е. Крайчева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ  

 

 
2097/01.12.2016 Одобрявам проект за ЧИПРЗ за УПИ  4 Детско 

учреждение в кв. 7 и 10-Детска площадка в кв. 6 

с.Грашево  

С. Бошнак 

2098/01.12.2016 Одобрявам  ПУП- ЧИ ва влязъл в сила ПР за УПИ  4  

За спортно тренировъчен комплекс в кв. 3444 по 

плана на В-д- образуване на нов УПИ – 1 За 

трафопост 

Д. Кондева  

2117/02.12.2016 Разрешение за  изработване на проект за ЧИ на 

влязъл  в сила ПУП – ПР за УПИ  12 За търговия и 

услуги кв. 130 В-д  

Я. Савова  

2130/06.12.2016 Допускам  изработване на ЧИ на влязъл в сила ПУП  

- ПЗ за УПИ 7-1261 в кв. 273 по плана на В-д  

Д. Кондева  

2166/13.12.2016 Допускам изработването на ПУП отн. схема за обект 

– нов подземен водопровод за мин. Вода в УПИ  4 За 

спортно тренировъчен комплекс в кв. 3444 В-д 

Д.Кондева  

2167/13.12.2016 Допускам изработването на ПУП-ЧИ на ПЗ  на УПИ  

9- 4549 в кв. 653 В-д  

Е. Крайчева  

2168/13.12.2016 Допускам изработването на ПУП-ЧИ на ПР  на УПИ  

16- 2858,2857 ,ИЖС  и търговия  и УПИ 17-2857 в кв. 

361 В-д 

Е. Крайчева  

2169/13.12.2016 Допускам изработването на ПУП-ЧИ на ПР  на УПИ  

1-5013, в кв. 551 В-д изменение на граници на улица 

с ос.т. № 2554-2555  

Д.Папаркова  

2171/14.12.2016 Допускам изработването на ПУП- проект на ЧИ на 

ПР  на УПИ  1-646, в кв.71 по плана на с.Драгиново  

Ив.Шулева  

2190/16.12.2016 Допускам изработване на ПУП  -схема за трасе за 

полагане на нова подземна кабелна линия в УПИ  9 

кв. 65 с.Драгиново  

Ив.Шулева  

2193/16.12.2016 Допускам изработването на проект за ЧИПРЗ на УПИ  

6 Кметство и услуги  и УПИ  16-За ТП в кв. 8 

с.Пашови  

С.Бошнак 

2194/16.12.2016 Допускам изработването на ЧИ на  влязъл в сила 

ПУП – ПЗ за УПИ 14-8700 в кв.221 по плана на 

Велинград   

Д.Кондева  

2195/16.12.2016 Одобрявам ЧИПРЗ за изменение регулацията на УПИ 

9-56,10-58,11-59 и 12-60 в кв. 18по плана на 

с.Биркова  

С.Бошнак 

2198/19.12.2016 Одобрение на ПУП – ЧИ на план за регулация на 

УПИ  16-2858- ИЖС и търговия  и УПИ 17-2857 

ИЖС  и търговия и УПИ  17-2857-ИЖС  и търговия в 

кв. 361В-д 

Е. Крайчева  

2199/19.12.2016 Одобрение на проект за ЧИПР на улична алея в кв. 5 

по плана на с.Чолакова – промяна на улична 

регулация  

С.Бошнак 

2224/23.12.2016 Одобрение на проект за ЧИПР на УПИ  25- общински 

и УПИ  10-1087 кв. 18 по плана на с.Драгиново  

И.Шулева  

2225/23.12.2016 Одобрение попълването на кадастрален план с верни 

имотни граници на ПИ  40- УПИ 11-40    и нов  ПИ № 

1313, който съвпада с границите на УПИ  23-40 кв. 23 

по плана на с.Драгиново  

И.Шулева  

2226/23.12.2016 Допускам изработването на ПУП –Проект за ЧИ на И.Шулева  



ПРЗ  на ПИ  83 кв. 41 по плана на с.Драгиново  

2229/23.12.2016 Допускам изработването на проект за ЧИПРЗ за 

изменение регулацията на УПИ 1-202,2-204,3-202 в 

кв. 25с.Кръстава  

С.Бошнак 

2230/23.12.2016 Одобрение на проект за ЧИПР  за изменение 

регулацията за изменение на улица по плана на 

с.Грашево  

С.Бошнак 

2231/23.12.2016 Одобрение на ПУП-ЧИПЗ на УПИ  2-6549 За 

жилищно строителство в кв. 478 В-д  

Е. Крайчева  

2232/23.12.2016 Одобрение на ПУП-ЧИПРЗ на УПИ  11-4425,7999За 

жилищно строителство в кв. 65 В-д  

Е. Крайчева  

2233/23.12.2016 Одобрение на ПУП-ЧИПРЗ на УПИ  15-6109, 

кв.4201по  плана на В-д  

Е. Крайчева  

2234/23.12.2016 Одобрение на ПУП-ЧИПЗ на УПИ  6-4339, кв.76 по  

плана на В-д  

Е. Крайчева  

2235/23.12.2016 Одобрение на ПУП-ЧИПРЗ на УПИ  8-1555, кв.233 

по  плана на В-д  

Е. Крайчева  

2242/28.12.2016 Допускам изработването на ПУП ЧИ на ПР на УПИ  

1-7023,7079  За жилищно строителство ,УПИ  2-6288 

За хотел и УПИ  4-7735 За хотелски комплекс в кв. 

4141 В-д  

Е. Крайчева  

2243/28.12.2016 Одобрявам допълването и поправката на кадастрален 

план на гр.Велинград одобрен със Заповед на Кмет № 

1109/2014г. засягащ имот № 9019 в кв.1821 В-д 

Е. Крайчева  

2244/28.12.2016 Допускам изработването на ПУП –Проект за ЧИ на 

ПРЗ  на УПИ  -3-836,838,УПИ  6-836,838 УПИ 5—

836,838 в кв. 96 по плана на с.Драгиново  

И.Шулева  

2245/28.12.2016 Допускам изработването на ПУП –Проект за ЧИ на 

ПР  на УПИ  11-350 кв. 29 по плана на с.Драгиново  

И.Шулева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


