
ТСУ - 2018 

1 
 

2/02.01.2018 Одобряване ЧИ  на влязал в сила ПУП –

план за регулация и застрояване на 
поземлен имот 1-8080 кв 475 по плана на 
В-д 

Д.Папаркова 

2 3/03.01.2018 Одобряване на ПУП –ЧИ на плана за 
регулация и застрояване на упи 3-2634 и 
упи 4-2634 кв 163 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

3 4/03.01.2018 Одобряване и допълване на одобрен 
кадастрален план на с. Драгиново одобрен 
със заповед 1289 от 29.07.1982 с нов ПИ 
1319 кв 45 попадащи в границите на упи 1-
Туристически дом по плана на Драгиново 

Али Бошнак 

4 27/09.01.2018 Одобряване на пуп –ЧИ на влязал в сила 
план за регулация и застрояване за упи 15-
644 кв314 по плана на В-д 

Д.Кондева 

5 32/10.01.2018 Допускане за изработване на ЧИ на влязал 
в сила пуп-план за регулацияи застрояване 
за урегулиран поземлен имот 21-4461 и 
№22-7945 за търговия и услуги в кв. 650 по 
плана на В-д 

Д.Папаркова 

6 33/11.01.2018 Изработване на ПУП –схема трасе за обект  
ВКЗ за упи 10-6921 кв. 3931 по плана на 
Велинград 

Д.Папаркова 

7 44/15.01.2018 Разрешение  за изработване на ЧИ на 
влязал в сила пуп-план за регулацияи 
застрояване за урегулиран поземлен имот 
кв.8 по плана на Юндола 

Д.Кондева 

8 45/15.01.2018 Изработване на ПУП –схема трасе на 
подземен електропровод за ВКЗ до упи 1-
6547,6548 кв 478 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

9 46/15.01.2018 Изработване на ПУП –схема трасе на 
подземен електропровод за ВКЗ до упи 17-
2857 кв.361 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

10 47/15.01.2018 Изработване на ПУП –схема трасе на 
подземен електропровод за ВКЗ до упи 16-
2857 кв.361 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

11 48/15.01.2018 Изработване на ПУП –схема трасе на Е.Крайчева 



подземен електропровод за ВКЗ до упи 14-
6936 кв 480 по плана на В-д 

12 49/15.01.2018 Одобряване на кадастрален план с нов 
пл.№8967 общинска собственост в кв.402 
по плана на В-д 

Д.Кондева 

13 50/15.01.2018 Одобряване ПУП-ПРЗ за промяна 
предназначението на земеделска земя в 
ПИ 139017 находящ се в м.Побит камък  

И.Карашикова 

14 51/15.01.2018 Одобряване на ПУП –ЧИ на плана за 
регулация и застроявне за сметка на упи 
2—картофохранилище да се образува два 
нови 

И.Карашикова 

15 54/15.01.2018 Допускане  на пуп –ЧИ на влязал в сила 
план за регулация и застрояване за упи 11-
6404 за производство и услуги кв. 84 по 
плана на В-д 

Я.Савова 

16 59/16.01.2018 Одобряване попълването на кадастрален 
план с верни имотни граници на имот8630 
кв.257 по плана на В-д 

Д.Кондева 

17 60/16.01.2018 Одобряване допълването и поправка на 
кадастрален план на гр. В-д одобрен със 
заповед на Агенция по кадастъра,засягащ 
имот 6951,6950 в кв. 70 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

18 65/17.01.2018 Одобряване проект за частично изменение 
на влязал в сила ПУП –план за регулация за 
урегулиран поземлен имот 13-5779 

Д.Папаркова 

19 66/17.01.2018 Разрешение за изработване на ЧИ на 
влязал в сила подробен устройствен 
правилник-план за застрояване за упи 12-
465 кв. 275 по плана на В-д 

Д.Кондева 

20 67/17.01.2018 Разрешение за изработване на ЧИ на 
влязал в сила подробен устройствен 
правилник-план за застрояване за упи 20 
кв. 402 по плана на В-д 

Д.Кондева 

21 68/17.01.2018 Разрешение за изработване на ЧИ на 
влязал в сила подробен устройствен 
правилник-план за застрояване за упи2-
4036,4118 кв. 179 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

22 69/17.01.2018 Одобряване поправка и допълване на 
одобрен кадастрален план на с. Драгиново 

А.Бошнак 



одобрен със заповед 1289/29.07.1982 с 
верни имотни граници на ПИ 
1001,1097,1172,1173 на упи 2 в кв.1 и упи 
11 и 8 в кв. 6 по плана на с.Драгиново 

23 70/17.01.2018 Одобряване попълване на кадастрален 
план с нов имот ПИ 1332 кв 76 по плана на 
Драгиново 

А.Бошнак 

24 86/19.01.2018 ПУП –план за регулация и застрояване  ПИ 
047061 упи 2 м. Еловата   

Я.Савова 

25 110/26.10.2018 Одобряване допълването на кадастрален 
план одобрен със заповед 1109 от 
07.08.2014 засягащ имот 8814 и 8815 кв. 
1011 по плана на В-д 

Я.Савова 

26 134/31.01.2018 Назначаване на комисия на 04.02.2018 
относно да докаже своето решение ,че 
новообразуваните урегулирани поземлени 
имоти 37-7987 за ЖСК и 38-7988 в кв.402 
по плана на В-д 

Д.Кондева 

27 135/31.01.2018 Одобряване проект за ЧИ на влязал в сила 
ПУП –план за регулация и застрояване за 
урегулиран поземлен имот 21-4461 и 22-
7945 –ЖС търговия и услуги в кв.650 по 
плана на В-д 

Д.Папаркова 

28 136/31.01.2018 Одобряване проект за ЧИ на влязал в сила 
ПУП –план за регулация и застрояване за 
урегулиран поземлен имот 6-5096 в кв.43 
по плана на В-д 

Д.Папаркова 

29 137/31.01.2018 Одобряване проект за ЧИ на влязал в сила 
ПУП –план за регулация и застрояване за 
упи 12-465 кв. 275 по плана на В-д 

Д.Кондева 

30 138/31.01.2018 Одобряване на ПУП –схема за трасе за 
нова подземна кабелна линия –ВКС от 
съществуващ стълб до нов КНН до упи 6-
322,324 кв 38 по плана на Юндола 

Д.Кондева 

31 139/31.01.2018 Разрешение за изработване на пуп за ЧИ 
на плана за регулация и застрояване за упи 
1-4 за автосервиз ПИ 005033 в м. Превала  

И.Карашикова 

32 140/31.01.2018 Допускане изработване на ПУП  –ЧИ  на 
плана за регулация и застрояване на упи 8-
4079 в кв. 178 по плана на В-д 

Е.Крайчева 



1 161/08.02.2018 Разрешение за изработване на пуп за ЧИ 
на плана за регулация и застрояване за упи 
4-1137 кв. 252 по плана на В-д 

Д.Кондева 

2 162/08.02.2018 Разрешение за изработване на пуп за ЧИ 
на плана за регулация и застрояване на 
част от упи 2-за озеленяване от кв. 402 по 
плана на В-д 

Д.Кондева 

3 163/08.02.2018 Разрешение за изработване на пуп за ЧИ 
на плана за регулация и застрояване за упи 
–за 
бензиностанция,автоуслуги,производство 
и други услуги се образува нов упи 2-207 

И.Карашикова 

4 164/08.02.2018 Одобряване за ЧИ на влязал в сила ПУП 
план за регулация и застрояване за 
урегулиран поземлен имот 9-6694 в кв 57 
по плана на В-д ,като за негова сметка се 
образуват два нови  УПИ 9-6694 и УПИ 11-
6694 

Д.Папаркова 

5 165/08.02.2018 Одобряване на ПУП –схема трасе на 3 бр 
нови водопроводи в един изкоп за 
изместване на съществуващ през упи 18-
ИВС в кв.9 А по плана на Юндола 

Д.Кондева 

6 175/12.02.2018 Разрешение за изработване на ПУП-ЧИ на 
влязъл в сила план за регулация за част от 
кв. 35 с. Юндола 

Д.Кондева  

7 176/12.02.2018 Допускане за изработване на пуп-план 
схема за ново трасе на канализация в кв. 
84 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

8 177/12.02.2018 Допускане за изработване на проект за ЧИ 
на влязъл в сила пуп –план за застрояване 
на урегулиран поземлен имот 4-5377 в 
кв.39 по плана на В-д 

Д.Папаркова 

9 201/16.02.2018 Одобряване поправка и допълване на 
одобренкадастрален план на с. Драгиново 
одобрен със заповед 1289 от 29.07.1982  с 
нов имот 1330 кв. 8 по плана на Драгиново 

А.Бошнак 

10 202/16.02.2018 Допускане изработване на пуп-чи на план 
за регулация и застрояване на упи 21-3080 
кв. 113 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

11 203/16.02.2018 Одобряване на ПУП-план за регулация на Д.Кондева 



част от кв.376 по плана на В-д 
12 204/16.02.2018 Разрешение за изработване частично 

изменение на влязал в сила пуп план –ЧИ 
на плана за регулация и застрояване на упи 
1-124 кв 13 по плана на с.Юндола-схема 
трасе за ел.захранване и водоснабдяване 

Д.Кондева 

13 205/16.02.2018 Разрешение за изработване частично 
изменение на влязал в сила пуп план –ЧИ 
на плана за регулация и застрояване и пуп 
–схеми за трасета за за ел.захранване и 
водоснабдяване. За сметка на упи 12-
почивна станция за образуване на пет нови 
упи  

Д.Кондева 

14 242/23.02.2018 Одобряване на ПУП –план схема на трасе 
на подземен електропровод за ВКЗ до упи 
1-6547,6548 кв.478 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

15 243/23.02.2018 Одобряване на ПУП –план схема на трасе 
на подземен електропровод за ВКЗ до упи 
14-6936 кв.480 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

16 244/23.02.2018 Одобряване на ПУП –план схема на трасе 
на подземен електропровод за ВКЗ до упи 
26-2858  кв.361 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

17 245/23.02.2018 Допълване и поправка на кадастрален 
план със заповед  на Агенцията по 
кадастър,засягащи имоти 8996 и 8997 в кв. 
354 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

18 246/23.02.2018 Одобряване на ПУП –план схема на трасе 
на подземен електропровод за ВКЗ до упи 
27-2857  кв.361 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

19 247/23.02.2018 Одобряване на ПУП –план схема на трасе 
на за ВКЗ до упи 10-6921  кв.3931 по плана 
на В-д 

Д.Папаркова 

20 248/23.02.2018 Прекратяване производството на проект за 
пуп-чи на плана за регулация в упи  и имот 
9014/улица/-общински 

Е.Крайчева 

21 249/23.02.2018 Констатиране обект на оценка предмет на 
оценяване са новообразуваните 
урегулирани поземлени имоти 37-7987 за 
жилищно строителство,търговия и услуги и 
УПИ 38-7988 в кв. 402 по плана на В-д 

Д.Кафеджиева 



22 253/26.02.2018 Одобряване на проект за ЧИ на план за 
регулация и застрояване на УПИ 25-
1015,1020,1202 кв. 68 по плана на 
Драгиново 

А.Бошнак 

23 254/26.02.2018 Одобряване на проект за ЧИ на план за 
регулация и застрояване на УПИ 2-80 и 
изменение на регулация на улицас о.т 
№57-64-65 кв.42 по плана на Драгиново 

А.Бошнак 

24 255/26.02.2018 Одобряване на проект за ЧИ на плана на 
регулация на упи 11-350 упи 12-349 кв 29 
по плана на Драгиново 

А.Бошнак 

25 256/26.02.2018 Допускане за изработване на ПУП схема 
трасеобект”Външно електрозахранване за 
упи XLII-961 кв. 65 по плана на Драгиново 
 

А.Бошнак 

ТСУ м.март 2018  

1 263/01.03.2018 Определяне на категория на къща за 
гости”Горанови стопанисвано от „Розетлив-
92” 

Н.Мерджанова 

2 264/01.03.2018 Определяне на категория на стаи за гости 
от Мая Кривулева 

Н.Мерджанова 

3 265/01.03.2018 Допускане изработване на ПУП-ЧИ на 
плана за регулация и застрояване на упи 5-
2763 в кв. 167 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

4 266/01.03.2018 Допускане за изработване на пуп –чи на 
плана за регулация и застрояване на упи 4-
2555 за услуги в кв. 354 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

5 268/01.03.2018 Допускане за изработване на ПУП –проект 
за ЧИ план на регулация и застрояване,нов 
УПИ 1 за трафопост  в кв. 50 по плана на 
Драгиново 

А.Бошнаков 

6 269/01.03.2018 Одобряване за ЧИ на план за регулация 
,улична регулация се променя с о.т. 111-
1113 се изменя по съществуващия на място 
път и се образува нова улица №111-11а-
112-113 

А.Бошнаков 

7 270/01.03.2018 Одобряване попълване на кадастрален 
план с верни имотни граници и сгради 
попадащи в рамките на упи 5-202 

А.Бошнак 



общински в кв. 9 по плана на Драгиново 
8 271/01.03.2018 Одобряване за ЧИ на влязал в сила план за 

регулация и застрояване за упи 5-562,8483 
кв 294 по плана на В-д ,като на същия се 
добавя отреждане”Възстановителен 
център с настаняване  

Д.Кафеджиева 

9 288/09.03.2018 Разрешение за изработване на проект за 
частично изменение на плана за регулация 
и застрояване  засягащ упи –лесо парк  в 
кв.32 по плана на Юндола  

Д.Кафеджиева 

10 289/09.03.2018 Допускане на пуп-чи на плана за регулация 
и застрояване на упи 5-2907 за промишлен 
цех  ,упи 3-за търговия и услуги и упи 9-кв. 
115 по плана на В-д 

Я.Савова 

11 290/09.03.2018 Мотивирано предписание за изработване 
проект за ЧИ на плана за регулация 
уличната регулация не се променя 
.Дворищната регулация се променя като за 
упи 8-377 в кв.33 по плана на Юндола 

Д.Кафеджиева 

12 291/09.03.2018 Допускане за изработване на ПУП –план 
схема за трасе на подземен електропровод 
за ВКЗ до упи 3-7077 за хотелски комплекс 
кв. 4141 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

13 299/12.03.2018 Отказ за поправка одобрен със заповед 
1509 от 25.09.2015 кадастрален план на с. 
Долна Дъбева касаеща верните граници на 
имот 79 като във връзка с това се попълват 
и верните граници на имот 
№60,62,63,69,76,104 в кв. 9 по плана на 
Долна Дъбева поради неподписване на 
Акта за непълноти и грешки  

А.Палов 

14 318/15.03.2018 Допускане изработване на ПУП –проект за 
ЧИ на плана за застрояване на УПИ 13-348 
кв. 29 по плана на с. Драгиново 

А.Бошнак 

15 319   

320/15.03.2018 Одобряване на ПУП за определяне на трасе 
на подземен електропровод от БКТП 
„Пътно”в УПИ 16—ТП в кв.4201 по 
регулационния план на В-д до нов КНН до 
имот149161 

И.Карашикова 



16 321/15.03.2018 Одобряване  на ПУП –проект за ЧИ на 
планаза регулация   и застрояване  на УПИ 
2-4036,4118 КВ. 179 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

17 322/15.03.2018 Разрешение за изработване на ПУП –схема 
трасе за ВКЗ КЛ за сграда в УПИ 18-2240 в 
кв. 207 по плана на В-д 

Д.Кондева 

18 329/16.03.2018 Одобряване на проект за ЧИ на влязал в 
сила ПУП –план за застрояване и регулация 
с неразделна част план-схема трасе за 
техническа инфраструктура,а именно 
геозащитно съоръжение на 
обект”Аварийно –възстановителни работи 
по укрепване на свлачище на ул”Чепинска 

Д.Кафеджиева 

19 337/19.03.2018 Одобряване на ПУП –ЧИ на влязал в сила 
план за регулация от кв. 8 по плана на 
Юндола с цел осигуряване на по-добър 
достъп и комуникация.Изменение на 
регулация на улица с ос.т.255-256-255 а-255 
б-256 а-250 

Д.Кондева 

20 338/19.03.2018 Одобряване на ПУП за промяна 
предназначението на имот 005020 м. 
Превала землище В-д за сметка на имот 
УПИ 1-73 за бензиностанция се образува 
един но урегулиран поземлен имот 1-
20,43,73 за складова дейност  

И.Карашикова 

21 339/19.03.2018 Одобряване на ПУП –ЧИ на влязал в сила 
план за регулация за част от кв. 35 по плана 
на Юндола.Предмет на плановото задание 
на действащия план за част от кв.35 упи 2- 
ИВС  

Д.Кондева 

22 360/23.03.2018 Одобряване  ПУП-ПРЗ за промяна 
предназначението на имот ПИ 148006 в м. 
Марина ливада по КВС на гр. В-д  

И.Карашикова 

361/23.03.2018 Одобряване ЧИ на план за регулация и 
застрояване за урегулиран поземлен имот 
9-5774 в кв. 3931 по плана на В-д 

Д.Папаркова 

23 362/23.03.2018 Допускане изработването на проект за ЧИ 
на влязал в сила ПУП –план за застрояване 
за поз. Имот 3-4806 за хотел в кв. 398 по 
плана на В-д за басейн и нов корпус за 

Д.Папаркова 



хотел 
24 363/23.03.2018 Допускане изработването на проект за ЧИ 

на влязал в сила ПУП –план за регулация на 
УПИ 4-3306 В КВ. 183 по плана  на В-д 

Е.Крайчева 

25 364/23.03.2018 Назначаване на комисия за задача да 
докаже със свое Решение ,че 
новообразуваните урегулирани поземлени 
имоти  в кв. 13 по плана на с. Юндола са с 
пазарна стойност не по –малка от 
пазарната стойност на имот №124 преди 
урегулирането им 

Д.Кондева 

26 365/23.03.2018 Нареждане комисия  за да се извърши 
необходимите действия в съответствие  от 
ППЗСПЗЗ по разглеждане и приемане на 
постъпили помощни кадастрални планове 
за поземлен имот №520001 в м. Грашево 

А.Бошнак 

27 368/23.03.2018 Одобряване допълване и поправка на 
кадастрален план одобрен със заповед 
№1226 от 24.09.2013 ,засягащ имот пл.70 
попадащ в упи 17-71 в кв. 339 по плана на 
В-д 

Д.Кондева 

ТСУ м.април  

1 419/05.04.2018 Разрешаване за откриване на строителна 
площадка на място,представляващо 
части от улици и тротоари”Внедряване 
на мерки за енергии ефективност на 
сградите на общинска администрация в 
упи 11-6450 кв. 141 

Я.Савова 

2 420/05.04.2018 Разрешаване за откриване на строителна 
площадка на място,представляващо 
части от улици и тротоари”Внедряване 
на мерки за енергии ефективност на 
сградите на общинска администрация в 
упи 3-3220 кв. 147 

Я.Савова 

3 421/05.04.2018 Нареждане считано от 10.04.2018 
въвеждане временна организация за 
безопасност на движението по ул. 
„Лиляна Димитрова”,”Тошо Стайков и 
бул Хан Аспарух за СМР на строеж 

Я.Савова 



”Внедряване на мерки за енергии 
ефективност на сградите на общинска 
администрация в упи 3-3220 кв 147 

4 422/10.04.2018 Разрешение за изработване на ПУП-ЧИ 
на плана на регулация и застрояване за 
упи -1 за отглеждане на животни 
/ПИ047076/в м. Еловата  по КВС на 
Кръстава 

И.Карашикова 

5 434/11.04.2018 Допускане за изработване на ПУП-схема 
за трасе на подземен електропровод от 
съществуващ КРШ пред ПИ 923 кв. 65 по 
КРП на с.Драгиново 

А.Бошнак 

6 435/11.04.2018 Допускане за изработване на ПУП проект 
за ЧИПРЗ на УПИ 28-1028 –общ. В кв.68 
по плана на Драгиново 

А.Бошнаков 

7 436/11.04.2018 Определяне на административни адреси 
на ул.”Захари Стоянов” с четни и нечетни 
номера 

А.Бошнаков 

8 437/11.04.2018 Одобряване схема на трасе на нов 
водопровод и нова канализация по 
улици в кв.68 и кв. 68 А от съществуващи 
на ул. „Мариница по плана на Драгиново  

А.Бошнаков 

9 438/11.04.2018 Разрешение за изработване на ПУП за ЧИ 
на плана за регулация и застрояване за 
УПИ 39/ПИ006105/в м. Стопански двор-1 
масив 6 по КВС  на В-д 

И.Карашикова 

10 439/11.04.2018 Допускане изработването на пуп –проект 
за ЧИ на плана за застрояване на упи 11-
1266 кв 13 по плана на Драгиново 

А.Бошнак 

11 440/11.04.2018 Разрешение за изработване на пуп схема 
трасе за канализация по ул. Вела Пеева” 
по плана на В-д 

Д.Кондева 

12 441/11.04.2018 Допускане за изработване на ПУП за ЧИ 
на плана за регулация и застрояване на 
упи 9-268 и образуване на нови упи 9-269  
и  №13-268 кв. 10 по плана на Драгиново 

А.Бошнак 

13 442/11.04.2018 Одобряване попълването на 
кадастрален план с верни имотни 
граници попадащи в рамките на упи 24-
107 в кв. 47 по плана на Драгиново 

А.Бошнак 



14 451/13.04.2018 Допускане изработване на ПУП –схема 
за трасе за обект”Трасе на нов 
топлопровод за минерална вода от 
помпена станция в упи 1-за озеленяване 
в кв. 3972 до упи 2 за озеленяване в кв. 
3951 по плана на В-д 

Д.Папаркова 

15 453/13.04.2018 Допускане изработване на пуп-план 
схема за ново трасе на канализация по 
ул. Криволак по плана на В-д 

Е.Крайчева 

454/13.04.2018 Допускане за изработване на ПУП  Е.Крайчева  
 за ЧИ на плана за регулация и 

застрояване на упи 4-8770 в кв. 417 по 
плана на В-д 

 

17 455/13.04.2018 Разрешение за изработване на ПУП за 
ЧИ на плана за регулация и застрояване 
на упи 1-375 в кв. 333 по плана на В-д  

Д.Кондева 

18 456/13.04.2018 Одобряване ПУП-ПРЗ –ПУП за промяна 
предназначението на земеделските 
земи имот 093023 м. могилица за 
промяна статут на земя  

И.Карашикова 

19 457/13.04.2018 Допускане за изработване на ПУП-схема 
за трасе на подземен електропровод от 
съществуващ КРШ до нов КНН до упи 19-
8878 кв.82 по плана на В-д с дължина на 
ново трасе 50 м. 

Я.Савова 

20 464/16.04.2018 Разрешение за изработване на ЧИ на 
влязал в сила ПУП –план за застрояване 
за УПИ 1-за детско учреждение в кв. 324 
по плана на В-д 

Д.Кондева 

21 466/16.04.2018 Допускане за за изработване на ЧИ на 
влязал в сила ПУП –план за застрояване 
за урегулиран поземлен имот 13-4752 в 
кв. 66 по плана на В-д 

Д.Папаркова 

22 486/20.04.2018 Одобряване ПУП –ЧИ на плана за 
регулация и застрояване на упи 11-6404 
„за производство и услуги и част от 
улица с о.т. 356а-356Б в кв. 84 по плана 
на В-д 

Я.Савова  

23 489/23.04.2018 Допускане изработване на ПУП –ЧИ на Е.Крайчева 



плана за регулация и застрояване на 
упи 8-3790,3791 в кв. 107 по плана на В-
д 

490/23.04.2018 Допускане изработване на ПУП –ЧИ на 
плана за регулация на упи 12-8164 и 
упи11-2489 кв. 356 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

24 491/23.04.2018 Разрешение изработване на ПУП –ЧИ на 
плана за застрояване на упи 5-835 и кв. 
287  по плана на В-д 

Д.Кондева 

25 492/23.04.2018 изработване на ПУП –ЧИ на плана за 
застрояване на упи 4-5377 в който се 
предвижда ново застроително петно до 
три етажа 

Д.Папаркова 

26 493/23.04.2018 ЧИ на влязал в сила ПУП план за 
регулация и застрояване за урегулиран 
поземлен имот №9-7141 в кв. 3981 по 
плана на Велинград ,като се променя 
отреждането на имот 9-7141 в кв. 3981 
за балнеологичен център 

Д.Папаркова 

27 494/23.04.2018 ЧИ на влязал в сила ПУП план за 
регулация и застрояване за урегулиран 
поземлен имот №13-4752 в кв. 66 по 
плана на Велинград 

Д.Папаркова 

28 495/23.04.2018 Разрешение за изработване на пуп-
схема трасе за изграждане и 
реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа и СВО по улица с 
осеви точкив с. Кръстава Община В-д е 
възложено от „ВКТВ” 

А.Палов 

29 496/23.04.2018 Разрешение за изработване на пуп-
схема трасе за ВКЗ НН за ПИ 124 кв. 7с. 
Биркова,Община В-д е възложено от 
ЕВН -Юг 

А.Палов 

30 497/23.04.2018  Допускане за изработване на пуп-схема 
трасе за ВКЗ НН за УПИ 6-
3124”Комунално битови услуги кв. 134 
по плана на В-д 

Е.Крайчева 

 

31 528/27.04.2018 Допускане за изработване на пуп – А.Бошнак 



проект за ЧИ  на плана  за 
регулация,улична регулация не се 
променя.Дворищната регулация се 
променя по следния начин на упи 9 се 
поставят в съответствие с имотни 
граници  на ПИ 525 

32 529/27.04.2018 Одобряване на пуп-ЧИ на плана на 
регулация на упи 21-3080 в кв. 113 по 
плана на В-д 

Е.Крайчева 

33 530/27.04.2018 Одобряване-схема трасе обект „Външно 
електрозахранване за упи XLII кв. 65 по 
плана на Драгиново 

А.Бошнак  

34 531/27.04.2018 Одобряване проект за ЧИ план за 
регулация и застрояване,нов УПИ -1 за 
Трафопост в кв. 50 по плана на 
Драгиново 

А.Бошнак 

35 532/27.04.2018 Одобряване на ПУП-ЧИ на плана за 
застрояване на упи 4-4472,6445 в кв. 65 
по плана на Велинград 

Е.Крайчева 

36 533/27.04.2018 Одобряване ПУП-план схема на трасе на 
подземен електропровод  за ВКЗ до УПИ 
3-7077 за хотелски комплекс,кв. 4141 по 
плана на В-д 

Е.Крайчева 

37 534/27.04.2018 Разрешаване на изработване на 
комплексен проект инвестиционна 
инициативапоради инвестиционни 
намерения по мярка 4,2 Преработка на 
земеделски продукти,инвестиции в 
земеделски стопанства за строеж 
Двуетажна селскостопанска сграда 
Кланица в имот 047076 в м. Еловата 
землище Кръстава,който имот е 
собственост на „ДМС Груп” 

Д.Кафеджиева 

38 535/27.04.2018 Одобряване ПУП-план схема на трасе за 
ВКЗ КЛ 1КV за сграда в упи 38-2240,2242 
в кв. 207 по плана на В-д 

Д.Кондева 

39 536/27.04.2018 Допускане изработване на проект за ЧИ 
на влязал в сила пуп-план за регулация 
и застрояване на урегулиран поземлен 
имот №15-1749,8455 в кв. 1971 по плана 

Д.Папаркова 



на В-д 
40 537/27.04.2018 Одобряване на пуп-ЧИ на плана за 

застрояване за упи 1-375 в кв. 333 по 
плана на В-д,като същия се предвижда 
ново застроително петно за сграда до 
три етажа  

Д.Кондева 

41 538/27.04.2018 Одобряване на пуп-чи на плана за 
регулация на упи 4-3306 в кв. 183 по 
плана на В-д 

Е.Крайчева 

42 539/27.04.2018 Допускане за изработване на пуп –ЧИ  
на плана за регулация на упи 1-3523,упи 
2-3524 и упи 19-3525 в кв. 185 по плана 
на В-д 

Е.Крайчева 

43 540/27.04.2018 Одобряване проект за ЧИПЗР с който 
уличната регулация се променя,като за 
сметка на упи 28-1028/ПИ 1028/се 
образува нова улица .След направени 
промени нов упи 28-1028 „ЖС9търговия 
и услуги.Нова улица с о.т. №79 з-79 и  

А.Бошнак 

44 541/27.04.2018 Одобряване поълване на кадастрален 
план с верни граници на имот №242-
общинска собственост и нов имот№630 
в кв. 28 по плана на Юндола 

Д.Кондева 

45 542/27.04.2018 Разрешение за изработване на пуп-чи на 
влязъл в сила план за регулация и 
застрояване за упи 1-422 за семеен 
хотел в кв. 10 по плана на Юндола 

Д.Кондева 

ТСУ м.май 

1 577/04.05.2018 Назначаване на комисия да докаже със 
свое решение че новообразуваните 
урегулирани поземлени имоти в кв. 13 по 
плана на Юндола 

Д.Кондева 

2 578/04.05.2018 Одобряване проект за ЧИ на плана за 
застрояване на упи 13-348 кв. 29 по 
плана на Драгиново 

А.Бошнак 

3 579/04.05.2018 Допускане изработване на ПУП-ЧИ на 
плана за регулация на упи 4-8062,упи 5-
7171 и упи 8-7049 в кв. 4791 по плана на 
В-д  

Е.Крайчева 



4 580/04.05.2018 Одобряване изработване на ПУП-ЧИ на 
плана за регулация на упи 4-2555 за 
услуги в кв. 354 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

5 581/04.05.2018 Отменяне Заповед№265/01.03.2018,с 
която се допуска изработване на ПУП-ЧИ 
на плана на регулация и застрояване на 
упи 5-2763 в кв. 167 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

6 582/04.05.2018 Одобряване изработване на ПУП-ЧИ на 
плана за регулация и застрояване се 
придвижда обединяване проект за ЧИ на 
плана за регулация се предвижда 
обединяване на упи 1-3 с част от упи 2-4 
и част от ПИ 154066 в един общ упи с 
отреждане на площ  

И.Карашикова 

7 583/04.05.2018 Одобряване на пуп –схема трасе 
подземен електропровод за захранване 
на стопанска сграда-овчарник 
местонахождение Драгиново имотУПИ 1 
КВ. 65 

А.Бошнак 

8 610/14.05.2018 Одобряване на ПУП-ЧИ на плана за 
регулация и застрояване за част от упи 20 
за озеленяване в кв. 402 по плана на В-д 
като за сметка на част от същия се 
образуват два нови 37-7987,8592 

Д.Кондева 

9 613/14.05.2018 Мотивирано предписание за допускане 
изработване на ПУП –Парцеларен план 
за нови трасета за нов водопроводот 
съществуващ водопровод по ул. Елин 
връх и ул. Генерал Гурко по плана на В-д 

И.Карашикова 

10 614/14.05.2018 Допускане за изработване на пуп-
частично изменение на плана за 
регулация на упи 5-2763 в кв. 167 по 
плана на В-д 

Е.Крайчева 

11 615/14.05.2018 Одобряване ЧИ на влязал в сила ПУП-
план за застрояване за урегулиран 
поземлен имот №8-4806 за хотел в кв. 
398 по плана на В-д 

Д.Папаркова 

12 616/14.05.2018 Допускане за изработване на пуп-
частично изменение на плана за 
застрояване  на упи 12-4519 за ИЖС 

Е.Крайчева 



,търговия и услуги в кв. 653 по плана на 
В-д 

13 617/14.05.2018 Разрешение за изработване на пуп-
частично изменение на плана за 
регулация и застрояване  на упи 6-8630 
кв. 257 по плана на В-д 

Д.Кондева 

14 654/21.05.2018 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 

15 655/21.05.2018 Допускане за изработване на ПУП-план 
схема за трасе на подземен 
електропровод за ВКС до УПИ 9-4549 в 
кв. 653 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

16 654/21.05.2018 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 

17 655/21.05.2018 Допускане за изработване на ПУП-план 
схема за трасе на подземен 
електропровод за ВКС до УПИ 9-4549 в 
кв. 653 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

18 667/22.05.2018 Одобряване допълването и поправката 
на кадастрален план на В-д,одобрен в 
цифров и графичен вид със Заповед на 
Агенция по кадастъра,с нов имот 
№4730,част от имот №5779-общ. 

Д.Папаркова 

19 668/22.05.2018 Нареждам определяне на служителите и 
отговорниците по квартали и 
кадастрални райони в отдел ТСУ при 
Община Велинград,относно 
обслужването на граждани  

Д.Кафеджиева 

20 669/22.05.2018 Определяне следните административни 
адреси на ул. „Марица „с четни и нечетни 
номера  

А.Бошнак 

21 714/28.05.2018 Одобряване попълването на одобрен 
кадастрален план с верни имотни 
граници на ПИ 62 и ПИ 63 в кв. 25 ,както и 
срада 2МЖ в ПИ 62 по плана на 
Драгиново 

А.Бошнак 



22 715/28.05.2018 Община В-д и Катерина Синапова да 
придобият право на собственост с два 
собствени урегулирани имоти по 514 
кв.м. отредени за жилищно 
строителство,търговия и услуги за 
поземлен имот №7987,7988,8592,1950 в 
кв. 402 по плана на Велинград ,с идеална 
част на община В-д в тях  

Д.Кондева 

23 716/28.05.2018 Одобряване на ПУП за промяна 
предназначението на земеделска 
земя.Обектът попада в местност 
„Анезица масив 172 по КВС на гр. 
Велинград .С настоящия проект се 
предвижда да се промени процедура по 
промяна предназначението на имота от 
земеделска земя в режим на застрояване 
като за сметка на ПИ 172011 ще се 
образува нов УПИ 11-11 за цех за 
изкупуване на гъби ,билки и плодове  

И.Карашикова 

24 717/28.05.2018 Одобряване на ПУП за промяна 
предназначението на земеделска земя –с 
настоящия ПУП се предвижда да се 
приеме процедура по промяна 
предназначението на имот №150077 от 
полска култура-в „За хотел и ПИ 150077 
ще се присъедини към УПИ –СХХVII-127 
ЗА ХОТЕЛ В М. Вельовица по КВС В-д 

И.Карашикова 

25 718/28.05.2018 Разрешение за изработване на ПУП –ЧИ 
на плана за регулация,като за сметка на 
УПИ 9-1182 в кв. 272 по плана на В-д и се 
образуват нови УПИ 9-ЖС,18-ЖС,19-
търговия и услуги в същия квалтал 

Д.Кондева 

26 719/28.05.2018 Одобряване на ПУП-ЧИ на плана за 
регулация и застрояване на УПИ 18-
7646за търговия,производство и услуги и 
УПИ 15-7630 в кв. 1016 по плана на В-д 

Я.Савова 

27 720/28.05.2018 Отказ за поправка на кадастрален план 
на гр. Велинград,одобрен със 
Заповед№890/06.07.2010 с нов имот 
№6113 в кв. 404 по плана на В-д  

Д.Папаркова 



28 721/28.05.2018 Допускане за изработване на ПУП-ЧИ на 
плана за застрояване на упи 5-7961. ИЖС 
и общ.услуги в кв. 139 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

29 722/28.05.2018 Допускане на ПУП-ЧИ на плана за 
регулация и застрояване на УПИ 5-3693 в 
кв. 151 по плана на В-д  

Е.Крайчева 

30 723/28.05.2018 Допускане на ПУП-ЧИ на плана за 
регулация и застрояване на упи 23-3147 
кв. 1411 по плана на В-д  

Е.Крайчева 

31 736/30.05.2018 Допускане изработване на проект за ПУП 
–план схема трасе на подземна кабелна 
линия ниско напрежение КЛ НН от ТП ВС 
„Плажа” в упи 4-3181 в кв. 147 до ново 
разпределително табло в упи 25 –парк в 
кв. 141 по плана на В-д 

Д.Кафеджиева 

32 740/30.05.2018 Разрешение изработване на ПУП –ЧИ на 
плана за регулация и застрояване за 
УПИ8-484 и 9-483 кв. 301 по плана на 
Велинград ,като се допълва отреждане 
на УПИ 8-484 с нов –за ЖС 

Д.Кондева 

33 737/30.05.2018/ Допускане за изработване на ПУП –ЧИ на 
плана за регулация и застрояване на УПИ 
4-6408 и УПИ 5-6408 в кв. 11 по плана на 
В-д 

Я.Савова 

ТСУ м.юни 

1 746/01.06.2018 Разрешение за изработване на ПУП-ЧИ на плана 
за застрояване за УПИ 4-378 и УПИ 11-374 В КВ. 
331 ПО ПЛАНА НА в-Д ,КАТО СЪЩИТЕ СЕ 
ПРЕДВИЖДАТ НОВИ ЗАСТРОИТЕЛНИ ПЕТНА ПО 
ПЛАНА НА в-Д 

Д.Кондева 

2 747/01.06.2018 Одобряване за изработване на ПУП-ЧИ на 
плана за застрояване за УПИ5-2907 за 
промишлен цех,УПИ 8-за търговия,УПИ-9 – 
В КВ. 115 ПО ПЛАНА НА в-Д  

Я.Савова 

3 749/01.06.2018 Разрешение за изработване на ЧИ на 
влязал в сила ПУП –план за регулация за 
УПИ 9-1580 в кв. 259 по плана на В-д ,като 
на същия се добавя отреждане „За семеен 
хотел  

Д.Кондева 

4 750/01.06.2018 Одобряване и поправка на кадастрален Я.Савова 



план одобрен със заповед 
1109/07.08.2014 засягащ имот 7133 в кв. 
120 по плана на В-д  

5 751/01.06.2018 Одобряване на ПУП –ЧИ на плана на 
регулация  и застрояване на УПИ 4-6408 И 
УПИ 5-6408 в кв. 11 по плана на В-д 

Я.Савова 

6 776/07.06.2018 Нареждане възобновяване  
производството по приемане на заповед 
456/13.04.2018 –допълване и променяне –
план схеми за нови трасета за нов 
водопровод по ул. Елин връх ПИ 504.9150 
по плана на В-д 

И.Карашикова 

7 777/07.06.2018 Одобряване на пуп за частично 
изменение на плана за регулация и 
застрояване за УПИ 
/бензиностанция,автоуслуги,производство 
в /ПИ 078207/ 

И.Карашикова 

8 778/07.06.2018 Одобряване на пуп за частично 
изменение на плана за регулация на 
улица и УПИ 1-7023,7079  кв. 4141 

Е.Крайчева 

9 779/07.06.2018 Одобряване на ПУП-ЧИ на плана за 
регулация на УПИ 4-8062-ЖС,търговия и 
услуги,УПИ 7171 ЖС,търговия и услуги и 
УПИ 8-7049 в кв. 4791 гр. В-д 

Е.Крайчева 

10 780/07.06.2018 Одобряване на ПУП-ЧИ на плана за 
регулация на УПИ 5-3693 в кв. 151 по 
плана на В-д 

Е.Крайчева 

11 781/07.06.2018 Одобряване на ПУП-ЧИ на плана за 
регулация на УПИ 12-8164 кв. 356 по 
плана на В-д 

Е.Крайчева 

12 782/07.06.2018 Одобряване на ПУП-ЧИ на плана за 
регулация на УПИ 8-3790,3791 в кв. 107 по 
плана на В-д 

Е.Крайчева 

13 783/07.06.2018 Одобряване  проект -на ПУП план схема за 
трасе на подземен електропровод за ВКЗ 
за УПИ 6-3124”Комунално –битови услуги 
кв. 134 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

14 784/07.06.2018 Одобряване на ПУП-ЧИ на плана за 
регулация и застрояване и ПУП –схеми за 
трасета за водоснабдяване и канализация 

Д.Кондева 



и електрозахранване на част от УПИ 2-ЗА 
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В КВ. 402 ПО ПЛАНА НА В-д  

15 785/07.06.2018 Одобряване на ПУП-ЧИ на плана за 
регулация ,която за сметка на УПИ 9-1182 
кв. 272 по плана на В-д се образуват три 
нови УПИ9-ЖС:18-ЖС: и 19-Търговия и 
услуги в същия квартал 

Д.Кондева 

16 786/07.06.2018 Одобряване на ПУП-ЧИ на плана за 
регулация и застрояване за УПИ 1-за 
детско учреждение в кв. 324 по плана на 
В-д  

Д.Кондева 

17 787/07.06.2018 Одобряване на проект за частично 
изменение на влязал в сила план за 
регулация и застрояване за УПИ 1-Лесо –
парк,Горско стопанство в кв. 32 по плана 
на Юндола 

Д.Кондева 

18 788/07.06.2018 Одобряване на ПУП-ЧИ на плана за 
регулация и застрояване –схеми за 
трасета за електрозахранване и 
водоснабдяване  за сметка на упи -12-
почивна станция се образуват пет нови 
упи УПИ-12-68,УПИ 20-68,УПИ 21-68,УПИ 
22-68,УПИ 23-68 

Д.Кондева 

19 789/07.06.2018 Одобряване на ПУП-ЧИ на плана за 
регулация и застрояване на УПИ 4-8770 кв. 
417 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

20 823/13.06.2018 Назначаване на комисия  със задача да 
кординира и съгласува подземното и 
надземното улично строителство като се 
определят трасетата на подземни 
проводи  

Д.Кафеджиева 

21 824/13.06.2018 Допускане за изработване на ПУП –ПРЗ –
ЧИ на регулацията и застрояването на упи 
7-9/ПИ/008073 и образуване на нови в з. 
Кръстава  

И.Карашикова 

22 826/13.06.2018 Разрешение за изработване на ПУП –ЧИ 
на плана за регулация и застрояване за 
упи 11-884 кв. 261 по плана на В-д 

Д.Кондева 

23 830/13.06.2018 Разрешение за изработване на ПУП –ЧИ 
на плана за регулация и застрояване за 

Д.Кондева 



част от кв. 339 по плана на В-д  
24 831/13.06.2018 Назначаване на комисия със задача да 

докаже със свое Решение ,че 
новообразуваните урегулирани имоти в 
кв. 13 по плана на Юндола са с пазарна 
стойност не по –малка от пазарната 
стойност на пл.№124 преди 
урегулирането 

Д.Кондева 

25 832/13.06.2018 Разрешение за изработване на ПУП –ЧИ 
на плана за регулация и застрояване за 
обект попадащ в масив 8 ,имот 00811 м. 
Анезица  по КВС на гр. Велинград  

И.Карашикова 

26 833/13.06.2018 Разрешение за изработване на ПУП –ЧИ 
на плана за регулация и застрояване за 
УПИ 3-88 

И.Карашикова 

27 834/13.06.2018 Одобрение за изработване на ПУП –ЧИ на 
плана за регулация и застрояване за УПИ 
8-484 и 9-483 кв. 301 по плана на В-д,като 
се допълва отреждането на УПИ 8-484 с 
ново –за ЖС,търговия и услуги 

Д.Кондева 

28 835/13.06.2018 Одобряване попълването на кадастралния 
план с нов имот ПИ 882 кв. 89 по плана на 
с. Драгиново  

А.Бошнак 

29 861/18.06.2018 Допускане изработване на ПУП –Проект за 
ЧИПР на улица с о.т. 144-142-141 по плана 
на Драгиново.С проекта за ЧИПР се 
предвижда да се промени северната 
улично-регулационна линия на ул. о.т. 
144-142-141 по плана на Драгиново,като 
новата линия се постави в съответствие с 
изградените на място жилищни сгради и 
гаражи 

А.Бошнак 

30 862/18.06.2018 Одобряване попълването на кадастрален 
план с новозаснет имот и сгради попадат в 
ПИ №77 кв.13 по плана на Горна Дъбева 

А.Бошнак 

31 863/18.06.2018 Одобряване допълването и поправка на 
кадастрален план на В-д с нов имот 7586-
общински в източната граница на упи 7-
484 в кв. 301 по плана на В-д  

Д.Кондева 

32 866/18.06.2018 Одобряване допълване и поправка на Д.Кондева 



кадастрален план с нов поземлен имот 
504.7987 в кв. 402 съсобствен по 
кадастрален план на гр. В-д ,съвпадащи с 
регулационните граници на урегулиран 
поземлен имот УПИ 37- за ЖС търговия и 
услуги кв. 402 

33 900/20.06.2018 Одобряване ПУП-ЧИ на плана за 
регулация на УПИ 5-2763 в кв. 167 по 
плана на В-д 

Е.Крайчева 

34 901/20.06.2018 Одобряване на ПУП –схема на нова 
канализация по плана на В-д .Трасето 
започва срещу входа на УПИ 18-3890 в кв. 
84 минава по оста на ул. Криволак и 
достига до съществуваща канализация на 
ул. Индустриална 

Е.Крайчева 

35 902/20.06.2018 Одобряване ПУП-ЧИ на плана за 
регулация на УПИ 6-3124”Комунално 
битови услуги и на улица с о.т. 127-128 в 
кв. 134 по плана на В-д  

Е.Крайчева 

36 937/26.06.2018 Допускане изработване на ПУП-ЧИ на 
плана за регулация на УПИ 9-6368 И упи 
10-6368 кв. 603 по плана на В-д 

Сава Шумарев 

37 938/26.06.2018 Допускане изработване на ПУП-ЧИ на 
плана за регулация на УПИ 34-3140 –за 
търговия  и УПИ 37-6570 в кв. 139 по плана 
на В-д 

Е.Крайчева 

38 939/26.06.2018 Допускане изработване на ПУП-ЧИ на 
плана за регулация на УПИ 3-6950 кв. 70 
по плана на В-д 

Е.Крайчева 

39 940/26.06.2018 Одобряване поправка и допълване на 
одобрен кадастрален план с верни 
имотни граници на ПИ №620 кв. 60 по 
плана на с.Драгиново  

Али Бошнак 

40 941/26.06.2018 Одобряване попълването на кадастрален 
план с нов имот 1342-общински в кв. 34-в 
границите попадащи в УПИ 4-общински в 
кв. 34 а по плана на с. Драгиново 

Али Бошнак 

41 942/26.06.2018 Одобряване проект за ЧИ на плана за 
регулация на УПИ 9-268  и образуване на 
нови  упи 9-269 И №13-268 кв. 10 по плана 

Али Бошнак 



на с.Драгиново 
1 966/04.07.2018 Назначаване на комисия НА 06.07.2018 за 

определяне цената на прокарване на 
отклонение от общите мрежи и 
съоръжения на техническа 
инфраструктура през чужд имот №5-4084 
в кв. 178 по плана на В-д.Комисията да 
определи наличието на предпоставки за 
право на преминаване през чужди имоти 
УПИ21-5849 КВ. 14 

Д.Кафеджиева 

1.  1153/07.08.2018 Одобряване на ПУП план схема трасе за 
ВКЗ за ПИ 124 кв. 7 с. Биркова 

А.Палов 

2.  1154/07.08.2018 Изработване на проект за частично 
изменение на плана за регулация и 
застрояване.Уличната регулация не се 
променя  

А.Палов 

3.  1161/09.08.2018 Одобряване ПУП –ПРЗ за промяна 
предназначението на имот 007028 от 
изоставена нива в „За погребална 
агенция”.Ще се образува нов урегулиран 
поземлен имот упи 28-28  

И.Карашикова 

4.  1162/09.08.2018 Одобряване ПУП схема за трасе на нов 
водопровод и нова канализация.Трасето 
на водопровода започва от съществуващ 
водопровод АЦ 80 по ул.Борислав до упи 
5-8256 по плана на В-д 

Д.Кондева 

5.  1163/09.08.2018 Одобряване на ПУП-ЧИ на плана за 
застрояване за упи 5-835 в кв. 287 по 
плана на В-д ,като в същия се предвижда 
ново застроително петно за сграда до три 
етажа 

Д.Кондева 

6.  1164/09.08.2018 Одобряване проект за частично 
изменение на влязал в сила план  за 
регулацияи застрояване за упи 6-8630 в 
кв. 257 по плана на В-д 

Д.Кондева 

7.  1165/09.08.2018 Одобряване проект за частично 
изменение на влязал в сила план  за 
регулацияи застрояване за упи 8-377 кв.33 
по плана на Юндола .Дворищната 
регулация се променя като за упи 8-377 в 

Д.Кондева 



кв. 33 по плана на Юндола се променя 
отреждането му с ново:УПИ 8-377-сграда 
за отдих в кв.33 

8.  1166/09.08.2018 Одобряване на ПУП-ЧИ на плана за 
застрояване за упи 12 за ИЖС търговия и 
услуги в кв. 653 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

9.  1167/09.08.2018 Одобряване на ПУП-ЧИ на плана за 
застрояване за упи 28-за търговия и услуги 
в кв. 104 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

10.  1168/09.08.2018 Одобряване на ПУП-ЧИ на плана за 
застрояване за упи 5-ИЖС и общ.услуги в 
кв. 139 по плана на В-д  

Е.Крайчева 

11.  1169/09.08.2018 Одобряване на ПУП-ЧИ на плана за 
застрояване за упи 11-за жил. с-
во,хотел,търговия и услуги кв. 65 по плана 
на В-д  

Е.Крайчева 

12.  1170/09.08.2018 Одобряване на ПУП-ЧИ –схема на трасе на 
Акварекс –ВКЗ за упи 2-7012 кв. 4561 по 
плана на В-д 

С.Шумарев 

13.  1171/09.08.2018 Одобряване на ПУП-ЧИ –схема на трасе на 
обект .Трасе на нов топлопровод за 
минерална вода от помпена станция в упи 
1-за озеленяване ,ТП и помпена станция в 
кв. 3972 до упи 2-за озеленяване в кв. 
3951 по плана на В-д 

С.Шумарев 

14.  1172/09.08.2018 Одобряване на ПУП-ЧИ на плана за 
регулация и застрояване за упи 23 в кв. 
1411 по плана на В-д  

Е.Крайчева 

15.  1173/09.08.2018 Одобряване за ЧИ на плана за регулация 
за упи 1-за отглеждане на животни  ПИ 
047076,упи 4-за отглеждане на животни 
ПИ 047064.Обекта попада в м. Елова  по 
КВС на с. Кръстава  

И.Карашикова 

16.  1202/14.08.2018 Допускане изработване на ПУП –схема 
трасе за външно кабелно захранване за 
упи30-925 кв.65 по плана на Драгиново 

А.Бошнак 

17.  1203/14.08.2018 Допускане изработване на пуп-проект за 
ЧИ на плана за регулация и застрояване на 
упи 5-411 кв. 34а по плана на Драгиново 

А.Бошнак 

18.  1204/14.08.2018 Допускане изработване на пуп-проект за А.Бошнак 



ЧИ на плана за регулация и застрояване на 
упи 11-212 кв. 3 по плана на Драгиново 

19.  1205/14.08.2018 Допускане изработване на ПУП –схема 
трасе за външно кабелно захранване за 
упи 30-925 кв.65 по плана на Драгиново 

А.Бошнак 

20.  1247/20.08.2018 Одобряване на ПУП парцеларен план за 
трасе  на кабелна линия НН дължина на 
трасето  253 което попада в горски фонд-
публична държавна собственост ПИ 
000033 по КВС на с.Драгиново  

И.Карашикова 

21.  1248/20.08.2018 Изработване  на ПУП схема за трасе за 
нова подземна кабелна линия –от 
съществуващ стълб до упи 5-ИВС ,кв. 7А по 
плана на Юндола 

Д.Кондева 

22.  1253/20.08.2018 Отказ за изработване на ПУП –ЧИ на плана 
за регулация на УПИ 7,16 и 18 в кв. 107 по 
плана на В-д  

Е.Крайчева 

23.  1295/30.08.2018 Одобряване на ПУП-ПРЗ-ЧИ 
регулацията,отреждането и застрояването 
на упи 8-9 /ПИ008073 и образуване на 
нови упи 7-73 за производство землището 
Кръстава 

И.Карашикова 

24.  1300/31.08.2018 Допускане за изработване на ПУП –проект 
за ЧИ на плана за застрояване на упи 3-
410,1098 в кв. 34 по плана на Драгиново 

А.Бошнак 

 1325/07.09.2018 Одобряване на ПУП-чи  НА ПЛАНА ЗА 
РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА упи 13-
4538 И УПИ 5 за хотел,ЖС кв. 656 по плана 
на В-д 

Я.Савова 

 1326/07.09.2018 Одобряване на ПУП-чи  НА ПЛАНА ЗА 
РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА упи 1-8820 
И УПИ 2-8819  кв. 1013  по плана на В-д 

Я.Савова 

 1327/07.09.2018 Одобряване на ПУП-чи  НА ПЛАНА ЗА 
РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА упи3-7215 
кв. 4023 по плана на В-д 

Я.Савова 

 1331/07.09.2018 Одобряване на пуп-чи на плана за 
застрояване в масив 8 имот 00811 м. 
Анезица  по КВС на гр. В-д /ПИ 10450.8.111  

И.Карашикова 

 1340/10.09.2018 Одобряване на ПУП за промяна 
предназначението на земеделски земи  

И.Карашикова 



по промяна предназначението на имот 
150159 от „Ливадата  в ЖС и ще се 
образува нов урегулиран поземлен имот  

 1366/17.09.2018 Разрешение за изработване на проект за 
ЧИ на влязал в сила пуп план за регулация 
и застрояване за урегулиран поземлен 
имот 8-8242,9-8243 и 15-8243 в кв. 197 по 
плана на В-д 

Д.Кондева 

 1367/17.09.2018 Нареждане за комисия за извършване на 
необходими действия в съответствие с чл. 
13 ал. 5  от ППЗПЗЗ по разглеждане и 
приемане на постъпил помощен 
кадастрален план за поземлен имот 
520001 в м. „Пирова 
Бърчина,Гадженица,Крущица  с. 
Драгиново 

А.Бошнак 

 1368/17.09.2018 Одобряване на проект за ЧИ на плана на 
регулация,уличната регулация се променя 
като улична алея межде кв. 76 и кв. 73 се 
изменя по съществуваща  такава на място 
/масивни огради/ 

А.Бошнак 

 1369/17.09.2018 Допускане изработване на пуп –чи  НА 
ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ 16-5190,6-
5190,5-5191,3-5187 и 2-5188 кв. 42 по 
кадастрална карта и регулационен план на 
В-д 

Е.Крайчева 

 1370/17.09.2018 Одобряване на пуп-чи на плана на 
регулация и застрояване и пуп –схеми за 
трасета за електрозахранване и 
водоснабдяване .ул. регулация се 
променя ,като за сметка на упи 1-124 се 
образува нова улица тупик  

Д.Кондева 

 1371/17.09.2018 Допускане за изработване на пуп-план 
схема за трасе на нов подземен 
водопровод за мин. Вода до упи 19-
2570,6317 за жилищна сграда за отдих  

Е.Крайчева 

 1425/26.09.2018 Одобряване  ПУП –план за регулация и 
застрояване на упи 17-ЖС м. Побит 
камък,като не се предвижда изменение 
на одобреното вече отреждане и 

Е.Крайчева 



застрояване 
 1477/04.10.2018 Одобряване на ПУП-ПРЗ за промяна 

предназначение на земеделски земи –
процедура по промяна предназначението 
на ПИ  10450.136.7 от ливада в режим на 
застрояване  към упи 1-78 и един нов  

И.Карашикова 

 1478/04.10.2018 Одобряване ПУП –план за застрояване за 
упи 4-378 и упи 11-374 в кв. 331 по плана 
на В-д  

Д.Кондева 

 1479/04.10.2018 Одобряване на ПУП –ЧИ на влязал в сила 
план за регулация за упи 9-1580 в кв. 259 
по плана на В-д ,като същия се добавя 
отреждане „За семеен хотел  

Д.Кондева  

 1480/04.10.2018 Разрешение изработване на ЧИ на ПРЗ за 
упи 49 и упи ХL  м. Стопански двор №1 по 
КК на гр. В-д 

И.Карашикова 

 1481/04.10.2018 Одобряване на ПУП –ЧИ на влязал в сила 
план за регулация за упи 4 кв. 23 по плана 
на Юндола като се изменя дворищна 
регулация  

Д.Кондева 

 1482/04.10.2018 Одобряване на ПУП –ЧИ на влязал в сила 
план за регулация и застрояване на упи 16 
в кв. 42 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

 1483/04.10.2018 Одобряване на пу за ЧИ на плана за 
регулация и застрояване за упи 3-88 за 
производство и услуги ,като за сметка на 
упи 3 се образува нов 3-88  

И.Карашикова 

 1484/04.10.2018 Допускане за изработване на пуп –план 
схема за нов водопроводно отклонение 
до упи 5-3062,3303,6506,6507 в кв. 1841 
по плана на В-д  

Е.Крайчева 

 1573/23.10.2018 ООдобрявяне попълването на 
кадастрален план с верни имотни граници 
за ПИ №837 в кв. 96 по плана на 
Драгиново 

А.Бошнак 

 1574/23.10.2018 Одобряване на ПУП-СХЕМА ТРАСЕ ЗА 
ВЪНШНО КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА УПИ 
30-925 кв. 65 по плана на с. Драгиново 

А.Бошнак 

 1581/24.10.2018 Одобряване на ПУП за външно кабелно 
захранване за упи 1-47 кв. 341 с. 

А.Бошнак 



Драгиново 
 1582/24.10.2018 Одобряване на ПУП за външно кабелно 

захранване за упи 31-925 кв. 65 с. 
Драгиново 

А.Бошнак 

 1591/25.10.2018 Одобряване на ПУП –схема за трасе на 
нов подземен водопровод за минерална 
вода в кв. 358 по плана на гр. В-д сондаж 4 
Власа в УПИ 7-7103 за парк и баня 

Е.Крайчева 

 1592/25.10.2018 Одобряване на ПУП –проект за ЧИ на 
плана за застрояване се предвижда ново 
застрояване в имота –две нови 
застроителни петна  

А.Бошнак 

 1634/31.10.2018 Одобряване на ПУП –ЧИ  на плана за 
регулация  и застрояване на упи 39 и упи 
ХL м. Стопански двор1 по КК на В-д 

Я.Савова 

 1640/05.11.2018 Одобряване попълване на кадастралния 
план с нов имот 1365 кв. 12 по плана на 
Драгиново  

А.Бошнак 

 1641/05.11.2018 Допускане изработване на пуп-проект за 
ЧИ на плана за регулация и застрояване за 
упи 1-189 и упи 12-189 кв. 16 по плана на 
Драгиново 

А.Бошнак 

 1642/05.11.2018 Одобряване на пуп-проект за ЧИ на плана 
за регулация на упи 5-411 кв. 34 и 
пешеходна алея между кв. 34 и 34 а по 
плана на Драгиново 

А.Бошнак 

 1643/05.11.2018 Одобряване изработване на пуп-проект за 
ЧИ на плана за регулация и застрояване за 
упи11-212 в кв. 3 по плана на Драгиново 

А.Бошнак 

 1644/05.11.2018 Разрешение изработване на пуп-проект за 
ЧИ на плана за регулация и застрояване за 
упи 4 в кв. 27 по плана на с.Драгиново 

А.Бошнак 

 1645/05.11.2018 Одобряване на пуп-проект за ЧИ на плана 
за регулация на упи 34 и упи 37 в кв. 139 
по плана на В-д 

Е.Крайчева 

 1646/05.11.2018 Одобряване ПУП –схема за трасе на нова 
подземна кабелна линия до упи 5- ИВС в 
кв. 7 а по плана на с. Юндола 

Д.Кондева 

 1647/05.11.2018 Одобряване изработване на пуп-проект за 
ЧИ на плана за регулация и застрояване за 

Д.Кондева 



упи 8-8242,9-8243 и 15-8243 в кв. 197 по 
плана на В-д 

 №1667/09.11.2018 Одобряване на ПУП –план схема за трасе 
на подземен електропровод от 
съществуващ КРШ на ул. „Индустриална” 
до УПИ 11-7118,7628 „за производство и 
услуги кв. 1016 по плана на В-д 

Я.Савова 

 №1668/09.11.2018 Допускане за изработване на ПУП –ЧИ на 
плана за застрояване на УПИ 12-4519 за 
ИЖС,търговия и услуги в кв. 653 по плана 
на В-д 

Е.Крайчева 

 №1669/09.11.2018 Одобряване проект за ЧИПР на улица с 
о.т. 144-142-141 по плана на с. Драгиново 

А.Бошнак 

 №1670/09.11.2018 Одобряване попълването на кадастралния 
план с нов имот ПИ в кв. 1366 в кв. 38 
допълване на сграда гараж МГ -1 и сграда 
МГ-2 по плана на Драгинов 

А.Бошнак 

 №1672/09.11.2018 Одобряване на ПУП за ЧИ на плана за 
регулация и застрояване на улица с о.т 
145-146  по плана на с. Драгиново 

А.Бошнак 

 №1673/09.11.2018 Одобряване на ПУП за ЧИ на плана за 
регулация и застрояване на ПИ 923 
попадащ в УПИ 18 и улица в кв. 65 по 
плана на с.Драгиново 

А.Бошнак 

 №1674/09.11.2018 Одобряване на ПУП –за промяна 
предназначението на ПИ 296193 в м. 
„Мариница” по КВС на с.Драгиново 

А.Бошнак 

 №1698/14.11.2018 Разрешение за изработване на ПУП –
проект за ЧИ на план за регулация за упи 
21 в кв. 8 по плана на с. Драгиново 

А.Бошнак 

 №1699/14.11.2018 Одобряване попълване на кадастрален 
план на с. Драгиново с нов ПИ 1336 кв. 65 
на с.Драгиново ,който е част от ПИ 925  

А.Бошнак 

 1732/22.11.2018 Одобряване на пуп-ПР с цел разширяване 
на гробищен парк поради изчерпване на  
отредени досега парцели 

И.Карашикова 

 1797/03.12.2018 Допускане изработване на ПУП-ЧИ на 
плана за регулация и застрояване на УПИ 
2-4907 в кв. 382 по регулационния план на 
В-д 

Е.Крайчева 



 1800/03.12.2018 Одобряване  на проект за ЧИ на влязал в 
сила план за регулация и застрояване за 
упи 1-422 за семеен хотел в кв. 10 по 
плана на Юндола като същия се променя 
отреждането в упи 1-422-за жил. 
строителство,търговия и услуги  

Д.Кондева 

 1801/04.12.2018 Одобряване на проект ЧИ на плана за 
регулация и застрояване за упи 1-189 и 
упи 12-189 кв. 16 по плана на Драгиново 

А.Бошнак 

 1802/04.12.2018 Разрешение на проект ЧИ на плана за 
регулация и застрояване за упи 11-272 в 
кв. 10 по плана на с.Драгиново 

А.Бошнак 

 1825/07.12.2018 Нареждане определените със заповед 892 
от 03.07.2017 административни адреси за 
с. Драгиново и да бъдат доставени секции 

А.Бошнак 
К.Георгиева 

 1826/07.12.2018 Допускане за изработване на ПУП-ЧИ на 
план за регулация УПИ 15,13 в кв. 354 по 
рлана на В-д 

Е.Крайчева 

 1827/07.12.2018 Одобряване на ПУП-ЧИ  на плана за 
регулация на упи 6 в кв. 436 по плана на В-
д  

Е.Крайчева 

 1828/07.12.2018 Разрешение за изработване на ПУП –
проект за ЧИ на плана за регулация и 
застрояване на упи XLII961,УПИ 7 в кв. 65 
по плана на с.Драгиново 

А.Бошнак 

 1829/07.12.2018 Разрешение за изработване на ПУП –
проект за ЧИ на плана за регулация и 
застройка за упи 12-търговия и услуги в кв. 
68 по плана на Драгиново 

А.Бошнак 

 1830/07.12.2018 Разрешение за изработване на ПУП –
проект за ЧИ на плана за регулация и 
застройка за упи 1-139 и 2-139 в кв. 31 по 
плана на Драгиново 

А.Бошнак 

 1831/07.12.2018 Допускане изработване на пуп план за ЧИ 
на плана за регулация и застрояване на 
имот 6954 в кв. 382 по регулационния 
план на В-д 

Е.Крайчева 

 1832/07.12.2018 Разрешение за изработване на пуп план за 
ЧИ на плана за регулация и застрояване на 
упи 29-2239 кв. 327 по плана на В-д 

Д.Кондева 



 1833/07.12.2018 Одобряване за изработване на пуп план 
за ЧИ на плана за регулация и застрояване 
за част от кв. 339 по плана на В-д  

Д.Кондева 

 1838/10.12.2018 Допускане за изработване на пуп план за 
ЧИ на плана за регулация и застрояване на 
упи 7-Почивен комплекс в кв. 393 по 
плана на В-д 

Е.Крайчева 

 1854/13.12.2018 Одобряване попълването на кадастрален 
план с нови имоти с пл. №630 и 631 и 
верни имотни граници на имот №547 и 
548 в кв. 4 по плана на Юндола 

Д.Кондева 

 1855/14.12.2018 Допускане изработване на ПУП-ЧИ на 
плана за регулация на упи 29-
5289,8289,8290 и упи 35-за озеленяване в 
кв. 427 по плана на В-д 

Е.Крайчева 

 1858/14.12.2018 Одобряване попълването  на кадастрален 
план с нов имот  ПИ 417 кв. 13 по плана на 
Грашево 

А.Бошнак 

 1864/14.12.2018 Разрешение за изработване на пуп –
проект за изменение на регулация на упи 
11-общ.  и образуване на нов 11-ИЖС и 23 
ИЖС  кв. 21 по плана на Драгиново 

А.Бошнак 

 1899/21.12.2018 Допускане изработване на ПУП –ЧИ на 
плана за регулация и застрояване на имот 
10450.503.1202 по КК ,имот 6954 в кв. 382 
по регулационния план  на В-д 

Е.Крайчева 

 1900/21.12.2018 Одобряване изработване на ПУП –ЧИ на 
плана за регулация и застрояване на част 
от кв. 4023 по плана на В-д 

Д.Кондева 

 1901/21.12.2018 Одобряване изработване на ПУП –ЧИ на 
плана за регулация и застрояване на упи 
10-Учебно –възпитателна дейност и 
детско заведение в кв. 111 по 
регулационния план на гр. В-д  

Е.Крайчева 

 


