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№ по 
ред 

Заповед №/дата Наименование на проекта за 
одобрение на ПУП 

Местонахождение Собственик 

1. №39/19.02.2019г. Проект на ПУП – ПР и ПУР за 
ПИ №215, кв. 27, УПИ ІІ-66, кв. 
22 и част от уличното 
пространство между ОТ-98 – 99 
– 102 – 103, по плана на с. 
Помеждин, като ПИ №215, кв. 
27 се обедини с част от 
уличното пространство между 
ОТ-98 и ОТ-99 и УПИ ІІ-66, кв. 
22 и се образува нов УПИ ІІ-
215,66 кв.27, който се отрежда 
„за воден обект”, а с ПУР се 
образува улица – тупик с ОТ 98 
– 98а и нова улица – тупик с ОТ 
– 99 – 102 – 103, съгласно 
представеният проект   

ПИ №215, кв.27, 
УПИ ІІ-66, 22 и част 
от уличното 
пространство между 
ОТ-98 – 99 – 102 – 
103, по плана на с. 
Помеждин      

Община Георги 
Дамяново 

2. №55/12.03.2019г. Проект за изменение на 
кадастрален план за поземлен 
имот пл. №502.551, кв. 1, като 
от ПИ №502.551 се образуват 
три нови ПИ: ПИ №502.551, ПИ 
№502.678 – частта попадаща 
върху улицата и ПИ №502.679 
включена в УПИ Х и УПИ ХІ, 
кв. 1, съгласно представеният 
проект.  

ПИ №502.551, кв.1 
по плана на с. 
Копиловци 

Ставри Рангелов 
Ставров 

3. №250/03.10.2019г. Проект на ПУП – ПР и ПУР за 
ПИ № 500.407, от който е 
образуван УПИ VІ, кв.76 и част 
от улица с ОТ 153-154, като с 
ПУР се промени ширината на 
улица – тупик с ОТ 153-154, а с 
ПР се промени конфигурацията 
на УПИ VІ, съгласно 
представеният проект 

ПИ № 500.407, УПИ 
VІ в кв. 76 и част от 
улица с ОТ 153-154, 
по плана на с. Дълги 
Дел 

Иванка 
Димитрова 
Кръстева 

4. №251/03.10.2019г. Проект на ПУП – ПР за УПИ 
ІV-259, кв.79, като с ПР от УПИ 
ІV-259, кв.79 се образуват две 
нови УПИ-та, УПИ ІV-259 и 
УПИ ХІ- 259, кв.79 и се запазва 
предвиденото отреждане „за 
жилищно строителство”, 
съгласно представеният проект 

УПИ ІV-259, кв.79 по 
плана на с. Каменна 
Рикса   

Елена Христова 
Петрова, 
Владимир 
Николаев 
Петров, Аврам 
Иванов 
Симеонов и 
Лидия Кирилова 
Симеонова 



5. №350/22.11.2019г. Проект за изменение на 
кадастрален план за поземлен 
имот пл. №500.136 в кв. 12, 
като на ПИ №500.136 в кв. 12 се 
променят кадастралните 
граници по съществуващи 
реални граници и по документ 
за собственост, съгласно 
представеният проект.  

ПИ №500.136, кв. 12 
по плана на с. Дълги 
Дел 

Георги Иванов 
Колов  

 


