
Месец май 

 

637/03.05.2017 Допускане за изработване на ПУП за ново трасе 
за канализация и водопровод кв. 4141 по плана 
на В-д 

А.Иманов 

638/03.05.2017 Одобряване на ПУП –схема за обект ново трасе 
на подземна канализация в кв. 344 по плана на 
В-д по ул. Борислав 

Д.Кондева 

639/03.05.2017 Одобряване на ПУП –план за застрояване за 
упи8-1555 в кв. 233 по плана на В-д  който се 
предвижда ново застроително петно  

Д.Кондева 

640/03.05.2017 Отказване за издаване на комбинирана скица по 
обезсилените регулационни планове за улична 
регулация в имот 263 кв. 55 по плана на В-д  

Д.Папаркова 

669/12.05.2017 Комисия на 22-05-2017 с цел извършване на 
необходими действия по разглеждане на 
помощен кадастрален план за имот 520001 в м. 
Слатина кв 3442 

Д.Кондева 

674/12.05.2017 Допускане за изработване на ПУП –схема за 
трасе за нов водопровод за минерална вода до 
упи 3-8955 в кв.4201 по плана на В-д сондаж 5 
Сярна баня 

Е.Крайчева 

675/12.05.2017 Изработване на пуп –ЧИ на влязал в сила план за 
регулация за упи 4 в кв. 23 по плана на с.Юндола 

Д.Кондева 

676/12.05.2017 Одобряване на проекта за ЧИПРЗ за изменение 
на регулация на упи 1-202,2-204 и 3-202 кв.25 по 
плана на Кръстава 

С.Бошнак 

677/12.05.2017 Одобряване на пуп-схема за трасе на нова 
подземна кабелна линия в упи 1 за 
трансформатор кв 1301 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

678/12.05.2017 Одобряване на пуп-схема за трасе на нова 
подземна кабелна линия в упи 6519 кв 83 по 
плана на В-д 

Е.Крайчева 

679/12.05.2017 за изработване на ПУП –схема за трасе за нов 
водопровод   от съществуващ водоем  в упи 18 в 
кв. 178 по плана на В-д 

Д.Кафеджиева 

680/12.05.2017 Изработване на пуп-чи по плана за регулация и 
застрояване за урегулиране на поземлен имот 1-

Д.Папаркова 



5852 кв. 5 по плана на В-д като се променя 
регулационна линия на упи 1-5852 и упи 3-5859 

681/12.05.2017 Изработване на пуп-чи по плана за регулация и 
застрояване на упи 6-3302 в кв. 183 по плана на 
В-д 

Е.Крайчева 

682/12.05.2017 Одобряване на пуп за регулация и застрояване 
на упи 17-8924 за производство и търговия и упи 
18-8925 в кв. 771 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

683/12.05.2017 Одобряване на пуп за регулация и застрояване 
на упи 10-8236 кв. 2071 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

686/15.05.2017 Допускане за изработване на ЧИ на влязал в 
сила пуп за застрояване за новообразувани упи 
9-1524 и 22-1524 кв. 238 по плана на В-д 

Д.Кондева 

687/15.05.2017 Допускане за изработване на проект за 
изменение регулация на упи 6-1069 в кв. 44 по 
плана на с.Драгиново 

А.Бошнак 

688/15.05.2017 Одобряване на ЧИ на пуп за застрояване 
промяна на застроителен план на с. Света Петка  
одобрен със заповед 1198/24.11.1989 на упи 1-
училище и детско заведение като упи 12-общ. В 
кв. 2 по плана на с.Света Петка 

А.Палов 

709/22.05.2017 Одобряване на пуп-схема за трасе на нова 
подземна кабелна линия НН на упи 9 кв.65 по 
плана на Драгиново 

Али Бошнак 

710/22.05.2017 Одобряване на пуп –ЧИ на плана за регулация 
на упи 14-3681,5-3201,13-6453 в кв.141 по плана 
на В-д 

Е.Крайчева 

711/22.05.2017 Допускане за изработване на ЧИ на ПУП за 
регулация ,като се изменя дворищната 
регулация между УПИ 4-1991 ,9-6097 в кв. 214 по 
плана на В-д 

Д.Кондева 

712/22.05.2017 Разрешение за ЧИ по плана на регулация и 
застрояване на упи 10 да се даде отреждане 
„Молитвен дом” за следния нов упи 10-134 

А.Палов 

713/22.05.2017 Допускане за изработване на ЧИ на пуп –
регулация на част от кв. 338 по плана на В-д 

Д.Кондева 

714/22.05.2017 Допълване и поправка на кадастрален план на 
гр. Велинград одобрев със Заповед  по плана на 
В-д  на имот 3883 регулационни граници 26-
3883 кв 85  

Е.Крайчева 



715/22.05.2017 Допускане за изработване на ЧИ на ПУП за 
регулация и застрояване на поземлен имот 1-
8080 кв. 475 по плана на В-д за хотелска дейност 

Д.Папаркова 

717/22.05.2017 Допускане за изработване на ЧИ на ПУП за 
регулация и застрояване на УПИ 6-3694 кв. 151 
по плана на В-д  

Е.Крайчева 

718/22.05.2017 Одобряване на пуп промяна предназначението 
на имот 078019 м. Калище за жилищно  
строителство  ,Ще се образува урегулиран 
поземлен имот УПИ 19-19 

И.Карашикова 

719/22.05.2017 Допускане за изработване на ЧИ на ПУП за 
регулация и застрояване за упи 8-441 в кв.299 по 
плана на В-д 

Д.Кондева 

720/22.05.2017 Одобряване на пуп за УПИ 29 по плана на 
Стопански двор 1 гр. В-д на ЧИ на ПУП за 
регулация и застрояване  ,като за сметка на упи 
29 се образуват пет нови УПИ  

И.Карашикова 

721/22.05.2017 Допускане за изработване на ЧИ на ПУП за 
регулация и застрояване на ПИ 83 кв 41 по плана 
на с. Драгиново 

Али Бошнак 

722/22.05.2017 Допускане за изработване на проект за ЧИПРЗ 
на УПИ 5-49 и 6-50 кв. 5 по плана на кв. Хасанова 
с. Кръстава 

С.Бошнак 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месец юни ТСУ 

762/05.06.2017 Разрешение за изработване на пуп за 
застрояване на поземлен имот упи 1-47 за 
търговия и услуги  

А.Бошнак 

763/05.06.2017 Одобряване допълване и поправка на 
кадастрален план на гр. В-д одобрен със 
заповед  в кв.95 по плана на В-д.Кадастралния 
план се допълва с нов имот8548 ,който е част от 
имот 4037 

Е.Крайчева 

764/05.06.2017 Одобряване на Решение 1 на ТСУ взето с 
протокол за определяне на свободната и на 
застроената площ за имотите в м. Мечо корито 
на имотите 160,161,162,163 и 164 кв. 9,11 и кв 12 
по плана на Мечо корито 

С.Бошнак 

765/05.06.2017 Допускане за ЧИ  на ПУП за застрояване за упи 
10-601 в кв. 292 по плана на В-д за жилищно 
строителство 

Д.Кондева 

766/05.06.2017 Одобряване  попълването на кадастрален план с 
нови имоти 8987,8988 и 8989 в кв. 207 по плана 
на В-д 

Д.Кондева 

767/05.06.2017 Одобряване допълване и поправка на 
кадастрален план на имот 8354 кв 404 по плана 
на В-д 

Д.Кондева 

768/05.06.2017 Одобряване на ПУП –ЧИ на плана за регулация и 
застрояване на упи 5-8851 за промишлени 
нужди и упи 6-8814 кв 1011 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

769/05.06.2017 Допускане  за изработване  на ПУП –ЧИ на плана 
за регулация и застрояване   на упи 10-3959 в кв. 
94  по плана на В-д  

Е.Крайчева 

770/05.06.2017 Допускане  за изработване  на ПУП –ЧИ на плана 
за регулация и застрояване    за упи 7-56 кв. 337 
по плана на В-д 

Д.Кондева 

771/05.06.2017 Допускане  за изработване  на ПУП –ЧИ на плана 
за регулация на част от кв. 376 по плана на В-д  

Д.Кондева 

772/05.06.2017 Разрешение за изработване на пуп за 
застрояване на поземлен имот упи XLVII-
оранжерия 

И.Карашикова 

776/05.06.2017 Одобряване на проект за ЧИ на плана на 
регулация и застрояване на упи 3-836,838:упи 4-

И.Шулева 



836,838:упи5-836,838 в кв. 96 по плана на 
Драгиново 

798/09.06.2017 Одобряване на ПУП за ЧИ на плана на 
застрояване на упи 9-6504 кв. 105 по плана на В-
д 

Е.Крайчева 

799/09.06.2017 Одобряване на ПУП за схема за обект нов 
подземен водопровод за минерална вода от 
новоизградена шахта в упи 13 за озеленяване в 
кв. 2561 

Д.Кондева 

803/12.06.2017 Отказ за допълване и поправка на кадастрален 
план одобрен със заповед  на Агенция по 
кадастър засягащ имот 6451 кв. 147 по плана на 
В-д –поради неподписване на акта за непълноти 
и грешки от заинтересованите страни 

Е.Крайчева 

804/12.06.2017 Попълване на кадастрален план с верни имотни 
граници на имот 2348 и имот 6841 кв. 213 по 
плана на В-д 

Д.Кондева 

836/16.06.2017 Допускане за изработване на пуп –ЧИ на плана 
за регулация на упи 2-6288 за хотел в кв. Х4141 и 
упи 15-8354,8935 в.кв. 414 по плана на В-д  

Е.Крайчева 

837/16.06.2017 изработване на пуп –ЧИ на плана за регулация 
Обектът попада в м. Попин камък по КВС 
,граничи с ул. Цар Самуил ,Спроекта за ЧИ на 
плана за регулация уличната регулация не се 
променя  

И.Карашикова 

838/16.06.2017 Допускане изработването на пуп –схема за трасе 
на кабелна линия  пред упи 10 до ел табло пред 
упи 6 кв. 65 по плана на Драгиново 

И.Шулева 

839/16.06.2017 Допускане за изработване на пуп за ЧИ на плана 
на регулация и застрояване на упи XLV -1207 кв. 
68 А с.Драгиново 

А.Бошнак 

848/23.06.2017 Одобряване на пуп-чи на плана за застрояване 
за упи 7-56 кв. 337 по плана на В-д 

Д.Кондева 

849/23.06.2017 Одобряване на поправка,допълване и 
оцифряване на одобрен кадастрален план на 
район 502 кв. Махалата с. Драгиново,в одобрен 
със Заповед 2108 от 05.12.1990 

А.Бошнак 

850/23.06.2017 Одобряване за ЧИ на плана на регулацията на 
упи 1-646 кв. 71 по плана на с. Драгиново 

А.Бошнак 

851/23.06.2017 Допускане за изработване на ЧИ на влязал в Д.Кондева 



сила пуп-план за регулация и застрояване за упи 
1 –почивна станция в кв. 14 по плана на  с. 
Юндола 

852/23.06.2017 Одобряване допълване и поправка на 
кадастрален план на В-д ,одобрен със заповед 
на Агенция по кадастър засягащ имот 2555 кв. 
354 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

853/23.06.2017 Одобряване на пуп-чи на плана за застрояване 
за урегулиран поземлен имот4-8599 кв. 479 по 
плана на В-д 

Д.Папаркова 

854/23.06.2017 Одобряване за изработване на ЧИ на влязал в 
сила пуп-план за регулация и застрояване за 
урегулиран поземлен имот 11-5087 кв. 34 по 
плана на В-д 

Д.Папаркова 

855/23.06.2017 Одобряване на пуп-чи на плана за застрояване 
на упи 10-3959 кв. 94 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

880/28.06.2017 Определяне на отговорници по квартали и 
кадастрални райони в отдел ТСУ ПРИ Община В-
д,относно обслужване на гражданите 

Д.Кафеджиева 

883/29.06.2017 Допускане за изработване на пуп –ЧИ на плана 
нса регулацията и застрояване на 9-3721 и УПИ 
16-3720 в кв. 130 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

889/30.06.2017 Одобряване на ПУП –ЧИ на плана на улична 
регулация като улица тупик с о.т.№1318-1347 се 
скъсява до имот 8891 като се присъединява към 
урегулиран поземлен имот 20-5863 и се 
образува нов урегулиран поземлен имот №20-
5863,8891 

Д.Папаркова 

 

 

 

 

 

 



ТСУ м.юли 

916/07.07.2017 Допускане зя изработване на пуп ЧИ на плана на 
регулация и застрояване на упи 1-427 в кв.44 по 
плана на Драгиново 

А.Бошнак 

917/07.07.2017 Комисия за извършване необходимите действия 
от ППЗСПЗЗ по разглеждане и приемане на 
постъпил помощен кадастрален план за 
поземлен имот 520001 м. Липовец с. Драгиново 

А.Бошнак 

912/06.07.2017 Одобряване на ПУП –ПРЗ за промяна 
предназначението на земеделска земя 085114 
в.м. Реповица землище В-д и образуване на нов  
за търговия и услуги   упи 114  

И.Карашикова 

913/06.07.2017 Одобряване на ПУП-ЧИ на плана за изменение 
на  регулация в сила за упи 3-71 в кв. 26 по 
плана на Юндола като същия се добавя 
отреждане за жилищно строителство,търговия и 
услуги  

Д.Кондева 

904/04.07.2017 Допускане изработване  на ПУП-ЧИ на плана за 
изменение на  регулация и застрояване за 
сметка на упи 8-585 в кв.311 по плана на В-д се 
образуват два нови 8-585 и 15-585  

Д.Кондева 

898/04.07.2017 Одобряване на ПУП-ЧИ на плана на регулация и 
застрояване на упи 9-1524 в кв.238 по плана на 
В-д се образуват  два нови  упи 9-1524 и 22-1524 

Д.Кондева 

899/04.07.2017 Допускане изработване на пуп-схема за ново 
трасе на водопровод до упи 8-3283 кв. 170 по 
плана на В-д 

Е.Крайчева 

900/04.07.2017 Одобряване на ПУП-ЧИ на плана за изменение 
на  регулация на упи 5-49 и 6-50 в кв. 5 по плана 
на кв. Хасанова с. Кръстава 

С.Бошнак 

901/04.07.2017 Одобряване на ПУП-ЧИ на плана за изменение 
на  регулация като се изменя дворищна 
регулация между упи 4-1991 и 9-6097 в кв. 214 
по плана на В-д 

Д.Кондева 

895/04.07.2017 Одобряване  на ПУП-ЧИПРЗ за упи 144 за 
зеленчукопроизводство по КВС на с. Драгиново  

А.Бошнак 

918/07.07.2017 Одобряване на кадастрален план с верни 
имотни граници ПИ 313 кв.5 по плана на 
Драгиново 

А.Бошнаков 



921/07.07.2017 Одобряване на пуп –ЧИ на плана на регулация 
за застрояване на упи 6-3694 кв. 151 по плана на 
В-д 

Е.Крайчева 

946/14.07.2017 Одобряване на ЧИ на плана за регулация и 
застрояване на  упи XLV -1207 кв68 А по плана на 
Драгиново 

А.Бошнак 

947/14.07.2017 Одобряване на ПУП на схема за трасе за нова 
канализация  и водопровод кв. 85 по плана на В-
д  

Е.Крайчева 

948/14.07.2017 Одобряване на ПУП на схема за трасе за нова 
канализация  и водопровод кв. 602 по плана на 
В-д  

Е.Крайчева 

954/ 18.07.2017 Одобряване на поправка на кадастрален план 
на гр. В-д одобрен със заповед 1109/07.08.2014 
засягащ имот 506,7743,2 в упи 2-7743 кв. 419 по 
плана на В-д  

Е.Крайчева 

955/18.07.2017 Одобряване на пуп за промяна 
предназначението на имот 148007 м. Марина 
ливада  

И.Карашикова 

956/18.07.2017 Одобряване на пуп –ЧИ на плана за застрояване 
за упи 8-441 в кв. 299 по плана на В-д  като се 
предвижда надстрояване на жилищната сграда 
в имота,до два етажа и ново застроително петно  

Д.Кондева 

957/18.07.2017 Одобряване на ПУП-ЧИПЗ  на УПИ 1-47 за 
ЖС,търговия и услуги в масив 341 по КВС на с. 
Драгиново 

Д.Кафеджиева 

996/26.07.2017 Допускане за изработване на пуп –чи  ЗА 
ЗАСТРОЯВАНЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 1-8161 И 10-
8162 ЗА РЕСТОРАНТ ХОТЕЛ И БАСЕЙН В КВ. 657 ПО 

ПЛАНА НА в-Д   

Д.Папаркова 

997/26.07.2017 Допускане за изработване на пуп-схема за трасе 
на обект Трасе на нови водопроводи и 
канализация по улица Стою Калпазанов В-д 

Д.Папаркова 

998/26.07.2017 Допускане за изработване на пуп-схема за трасе 
на обект Трасе на нови водопроводи и 
канализация по улица Сютка 

Д.Папаркова 

999/26.07.2017 Одобряване на ПУП-ЧИ на плана за регулация  
за урегулиран поземлен имот №1-6509,6510 за 
промишлена зона в кв. 3951 по плана на В-д 

Д.Папаркова 

1000/26.07.2017 Допускане за изработване на пуп за ново трасе Е.Крайчева 



на канализация в кв. 1821 по плана на В-д 
1001/26.07.2017 Допускане за изработване на пуп за ново трасе 

на канализация  и водопровод по ул. 
Д.Мечев,Странджата по плана на В-д 

Е.Крайчева 

1002/26.07.2017 Определяне на административен адрес на жил. 
сграда  с отреден поземлен имот №6-7868 кв 
391 по плана на В-д ул Кавказ 12 

Д.Кафеджиева 

1027/28.07.2017 Допускане за изработване на ПУП-ЧИ на план за 
регулация на поземлен имот 2- -за жилищно 
строителство в кв. 3441 по плана на В-д 

Д.Папаркова 

1028/28.07.2017 Допускане за изработване на пуп –план на 
застрояването като за сметка на упи 4-
2559,8513,6-8513,7-2498 кв 3445 по плана на В-д 

Д.Кондева 

1037/31.07.2017 Отегляне на заповед 683/12.05.2017 с която се 
предвижда свързано застрояване в упи 10-8236  
кв.2071 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

1038/31.07.2017 Одобряване на ПУП-ЧИ на влязал в сила план за 
регулация и застрояване за упи 10-601 кв.292 по 
плана на В-д 

Д.Кондева 

1039/31.07.2017 Допускане за изработване на ПУП-ЧИ на план за 
регулация на поземлен имот 2-4036,4118 кв. 179 
по плана на В-д 

Е.Крайчева 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТСУ м.август 

1128/18.08.2017 Изработване на пуп –схема трасе за нова 
подземна кабелна линия в упи 8-93 кв. 11 по 
плана на Юндола 

Д.Кондева 

1129/18.08.2017 Допускане за изработване на ПУП-ЧИ на плана за 
регулация и застрояване на упи 1-за училище кв. 
174 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

1130/18.08.2017 Отказ за поправка на кадастрален план одобрен 
със заповед на Министър на строителството с 
верни граници на имот 4881 и 7270 

Д.Папаркова 

1131/18.08.2017 Одобряване попълването и поправката на 
кадастрален план на В-д одобрен със заповед в 
кв. 213 по плана на В-д 

Д.Кондева 

1132/18.08.2017 Допускане изработване на пуп –Проект за ЧИ на 
плана за регулация на улица с о.т. 145-146 по 
плана на Драгиново 

А.Бошнак 

1133/18.08.2017 Допускане изработване на пуп –Проект за ЧИ на 
плана за застрояване  

Е.Крайчева 

1144/22.08.2017 Одобряване на пуп-схема за трасе за нов 
водопровод за мин. Вода да упи 3-8955 кв. 4201 
по плана на В-д  

Е.Крайчева 

1145/22.08.2017 Допускане за ПУ-ЧИ на плана за регулация на 
поземлен имот 6-5176 в кв. 58 по плана на В-д 

Д.Папаркова 

1184/31.08.2017 Допускане на ПУП –ЧИ на плана за регулация на 
упи 12-4471 за ЖС,търговия и услуги в кв. 650 по 
плана на В-д 

Е.Крайчева 

   
 

 

 

 

 



ТСУ м.септември 

1195/01.09.2017 Допускане за изработване на пуп –чи  на плана за 
регулация на упи 1-8932,8931 в кв. 2071 по плана 
на В-д 

Е.Крайчева 

1196/01.09.2017 Одобряване на пуп –за обект Топлопровод за 
минерална вода от помпена станция в упи 1 за 
озеленяване в кв. 3972 до шахта на ул.”Цар 
Самуил  по плана на В-д 

Д.Папаркова 

1205 а/05.09.2017 Прекратяване на производство  по одобряване на 
проект за пуп –план за регулация и застрояване за 
част от упи 20-за озеленяване в кв.402 по плана на 
велинград като за сметка на част от същия се 
образуват два нови 37-7987,8592 и 38-7987,8592 

Д.Кондева 

1231/12.09.2017 Разрешение за изработване на пуп за частично 
изменение на плана за регулация и застрояване на 
упи 10 да се даде отреждане „Молитвен дом” за 
образуване на нов упи 10-134 

А.Палов 

1232/12.09.2017 Изработване на проект за ЧИ на влязал в сила пуп 
–план за регулация и застрояване засягащ упи 8-
3874 кв. 84 по плана на В-д 

Д.Кафеджиева 

1234/12.09.2017 Допускане за изработване на ПУП-ЧИ на плана за 
регулация на упи 6-3124 „Комунално битови 
услуги в кв. 134 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

1235/12.09.2017 Разрешаване  изработване на ЧИ на влязал в сила 
ПЗ за упи LIX –за производство и услуги по плана 
на Стопански двор №1В-Д  

И.Карашикова 

1236/12.09.2017 Изработване на проект за ЧИ на влязал в сила ПУП 
–план за регулация и застрояване ,засягащ упи 14-
3064 в кв. 114 по плана на В-д 

Я.Савова 

1240/12.09.2017 Определяне на административен адрес на сграда 
в упи 4-2329 в кв. 204 по плана на В-д   ул Алеко 
Константинов №11 а и №11б  

Д.Кафеджиева 

1248/14.09.2017 Одобряване допълването и поправката на 
кадастрален план одобрен със заповед на Агенция 
по кадастъра със съществуваща 
канализация,засягаща имоти 
9780,4084,8296,7299,6781,6779,6766,9776 по плана 
на В-д 

Е.Крайчева 

1249/14.09.2017 Одобряване на кадастрален план с верни имотни А.Бошнак 



граници на ПИ 644 и 650 кв 62 по плана на 
Драгиново 

1250/14.09.2017 Одобряване на одобрен кадастрален план с нов 
ПИ 1317 и сграда който съвпада с границите на упи 
6 кв 2 по плана на Драгиново 

А.Бошнак 

1254/14.09.2017 Допускане и изработване на пуп план схема за 
трасе  за присъединяване на ВЗК за упи 7-3703 
кв149 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

1275/21.09.2017 Допускане за изработване на ЧИПРЗ за УПИ 2-21 и 
3-22 кв. 3 по плана на Долна Дъбева 

С.Бошнак 

1277/21.09.2017 Нареждане за извънреден труд на 
М.Зинкова,И.Гешева ,Б. Кирилова на 22.09.2017 

Т.Захова 

1278/25.09.2017 Одобряване на ПУП –ЧИ на плана на регулация и 
застрояване на упи 9-3721 и упи 16-3720 кв 130 по 
плана на  Велинград 

Е.Крайчева 

1279/25.09.2017 Одобряване на пуп-ЧИ на плана на регулация на 
упи 10-8776 кв. 417 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

1280/25.09.2017 Одобряване на ПУП-ЧИ на упи 1-8932,8931 
жил.сграда за отдих къща за гости в кв. 2071 по 
плана на В-д  

Е.Крайчева 

1281/25.09.2017 Разрешение за изработване на ПУП-ЧИ на влязал 
всила план за регулация и застрояване за упи 18-
73 кв 339 по плана на В-д 

Д.Кондева 

1282/25.09.2017 Одобряване допълването и поправка на 
кадастрален план одобрен със заповед 1109 от 
07.08.2014 засягащ имоти 7124 и 7125 в кв. 1015 по 
плана на В-д 

Я.Савова 

1283/25.09.2017 Одобряване допълването и поправка на 
кадастрален план одобрен със заповед 1226 от 
24.09.2013 засягащ имоти 7434 и 7834  в кв. 207 по 
плана на В-д 

Д.Кондева 

1284/25.09.2017 Допускане за изработване на ЧИПРЗ за УПИ 5-
562,8483  кв. 294  по плана  на В-д 

Е.Крайчева 

1285/25.09.2017 Одобряване на пуп-ЧИ на плана на регулация на 
упи 12-4471 в кв. 650 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

 

 

 



ТСУ м.октомври  

1322/02.10.2017 Разрешение за изработване на пуп-
схема за трасе и нов водопровод м. 
Нежовица  в ПИ 099071 по КВС  

Д.Кондева 

1354/06.10.2017 Одобряване на пуп –чи на плана за 
застрояване на упи 10-8236 кв. 2071 по 
плана на В-д 

Е.Крайчева 

1355/06.10.2017 Одобряване на пуп –чи на плана за 
застрояване на упи 6-5176 кв 58 по 
плана на В-д 

Д.Папаркова 

1356/06.10.2017 Отказ попълването и поправка на 
кадастрален план на В-д одобрен със 
заповед 1226 от 24.09.2013 засягащо 
имот 191 и 187 кв.340 по плана на В-д 

Д.Кондева 

1357/06.10.2017 Одобряване на ПУП –схема за трасе за 
нов водопровод по ул”Е.Георгиев и ул 
Дарвин да УПИ 8-3283 кв.170 по плана 
на В-д 

Е.Крайчева 

1358/06.10.2017 Разрешаване изработване на ПУП схема 
за трасе на нова подземна кабелна 
линия до упи 6-322,324 кв 38 по плана на 
Юндола  

Д.Кондева 

1359/06.10.2017 Допускане на пуп –схема на трасе за 
обект ВКЗ ЗА УПИ 1-6547,6548 КВ 478 по 
плана на В-д 

Д.Папаркова 

1360/06.10.2017 Допускане на пуп –схема на трасе за 
обект ВКЗ за многофункционална 
жилищна сграда в упи 15-6683 кв.59 по 
плана на В-д 

Д.Папаркова 

1373/13.10.2017 Одобряване с проекта за частично 
изменение на плана за регулация се 
променя и регулационната граница на 
упи 6-1069 и 4-431  

А.Бошнак 

1374/13.10.2017 Одобряване с проекта за частично 
изменение на плана за застрояване на 
упи 3-410,1098 и упи 4-408,1103 в кв. 34 
по плана на Драгиново  

А.Бошнак 

1375/13.10.2017 Одобряване с проекта за частично 
изменение на плана за регулация с 

А.Бошнак 



който се придвижда ПИ 1199 да се 
предаде УПИ 1-спортен терен към 16-
1011 

1376/13.10.2017 Одобряване с проекта за частично 
изменение на плана за регулация 
,улична регулация се променя ,като 
о.т.87 е и о.т 122 за сметка на улицата 
нов УПИ  с площ за отреждане УПИ 10 
„Обществена пералня и баня” 

А.Бошнак 

1377/13.10.2017 Одобряване поправка и допълване на 
одобрен кадастрален план на с. 
Драгиново одобрен със заповед №1289 
от 29.07.1982 на Окръжен Народен съвет 
с нови ПИ 1318,1319,1320-общински кв. 
12,съответно на упи 11,12 и 13 в кв.12 по 
плана на Драгиново 

А.Бошнак 

1378/13.10.2017 Разрешение за изработване на пуп-
схема за трасе за определяне на трасе 
на подземен електропровод от БКТП в 
упи 13 в кв. 4201 по регулационния план 
на В-д 

И.Карашикова 

1379/13.10.2017 Одобряване на ПУП-ЧИ на план за 
регулация и застрояване за урегулиран 
поземлен имот №1-8161 за 
хотел,търговия,услуги и басейн и №10-
8162 кв. 657 по плана на В-д 

Д.Папаркова 

1380/13.10.2017 Допускане за изработване на пуп-схема 
за трасе за определяне на трасе на 
подземен електропровод до упи 19-8878 
кв. 82 по плана на В-д 

Я.Савова 

1381/13.10.2017 Допускане на ПУП-ЧИ на план за 
регулация и застрояване на упи 6-2642 и 
упи 7-2643 в кв. 160 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

1382/13.10.2017 Одобряване на ПУП-ЧИ на план за 
регулация и застрояване за УПИ 1-
почивна станция  кв.14 по плана на 
с.Юндола 

Д.Кондева 

1383/13.10.2017 Одобряване на ПУП-ЧИ на план за 
регулация и застрояване  -за сметка на 
упи 8-585 кв.311 по плана на В-д се 

Д.Кондева 



образуват два имота УПИ 8-585 и 15--585 
1384/13.10.2017 Разрешение за изработване на проект за 

частично изменение на влязал в сила 
ПУП –план за регулация и застрояване 
,засягащ УПИ 3-8829-За производство и 
услуги в кв. 1014 по плана на В-д 

Я.Савова 

1385/13.10.2017 Одобряване попълване на верни имотни 
граници на имот  с пл. №129 кв 10 на 
одобрения кадастрален план на с. 
Всемирци одобрен със заповед 
395/09.07.1987 на ИК на ОБНС и нов 
утвърден кадастрален план със заповед 
1510 от 25.09.2015 по плана на 
Всемирци 

А.Палов 

1386/13.10.2017 Одобряване на ПУП-ЧИ на план за 
регулация ,засягащ УПИ 23-23 и УПИ 29-
29 в местност Побит камък по КВС В-д  

И.Карашикова 

1387/13.10.2017 Разрешение за изработване на проект за 
частично изменение на плана на 
регулация и застрояване одобрено със 
заповед 1335/2008. Обектът попада в м. 
Башкова чука по КВС на В-д  

И.Карашикова 

1388/13.10.2017 ПУ-ЧИ на влязал в сила ПЗ за упи LIX по 
плана на Стопански двор №1 
гр.Велинград 

И.Карашикова 

1392/16.10.2017 Отказване попълването и поправката на 
кадастрален план на В-д одобрен със 
Заповед 890 от 06.07.2010,засягащо 
имоти №1728 и 7447 в кв.404 по плана 
на В-д 

Д.Кондева 

1402/17.10.2017 Одобряване попълването на 
кадастралния план с верни имотни 
граници на ПИ 303 кв. 28 по плана на 
с.Драгиново 

А.Бошнак 

1408/18.10.2017 Разрешение за изработване на ЧИ на-
ПРЗ  за УПИ 4-67,68-Производство 
,търговия и услуги идентичен с ПИ 
065067 м. Стопански двор 2 землище В-д  

И.Карашикова 

1420/20.10.2017 Одобряване на ПУП –схема за трасе за 
нова подземна кабелна линия –КЛНН за 

Д.Кондева 



ВКЗ на сграда в упи 8-93 кв 11 по плана 
на Юндола  

1421/20.10.2017 Разрешение за изработване на ПУП –
схема за трасе на 3 бр. Нови 
водопроводи в един изкоп за 
изместване на съществуващи през упи 
18-ИВС в кв. 9 А по плана на Юндола 

Д.Кондева 

1439/24.10.2017 Административен адрес на урегулиран 
поземлен имот 11 в кв. 1 по плана на 
Драгиново 

А.Бошнак 

1450/25.10.2017 Одобряване и поправка на одобрен кад. 
План одобрен в цифров и графичен вид 
по заповед на агенция по кадастър  в кв. 
394 по действащия план на гр. 
Велинград  

Д.Кафеджиева 

1451/25.10.2017 Одобряване и поправка на одобрен кад. 
План одобрен в цифров и графичен вид 
по заповед на агенция по кадастър  в кв. 
656 по действащия план на гр. 
Велинград 

Д.Папаркова 

1452/25.10.2017 Одобряване на ЧИ на влязал в сила пуп 
за регулация и застрояване за 
урегулиран поземлен имот 1-5852 в кв. 5 
по плана на В-д 

Д.Папаркова 

1464/30.10.2017 Одобряване на кадастрален план с нови 
имоти №262,263,264 регулационни 
граници упи 11,12 и 13 кв 14 по плана на 
Пашово 

С.Бошнаков 

1465/30.10.2017 Одобряване на пуп-схема траса за нови 
канализация и водопровод по ул 
Д.Мечев  ,ул Странджата  ,ул Свети 
Наум,ул. Яко Молхов по плана на В-д 

Е.Крайчева 

1466/30.10.2017 Одобряване  на трасе на кабелна линия 
НН КРШ пред упи 10 до ел. Табло пред 
упи 6 кв. 65 по плана на Драгиново  

А.Бошнак 

 

 


