
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.5, АЛ.5 ОТ ЗУТ НА АКТОВЕТЕ ЗА 
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№ по 
ред 

Заповед №/дата Наименование на проекта за 
одобрение на ПУП 

Местонахождение Собственик 

1. № 
178/27.05.2021 г. 

Изменение на план за регулация за 
УПИ ІV152 и УПИ VІІ152 в кв. 8 по 
плана на с. Гаврил Геново, с което 
регулационните линии на УПИ ІV 
и УПИ VІІ се поставят в 
съответствие със съществуващите 
кадастрални граници на 
поземления имот пл. №152, и УПИ 
ІV и УПИ VІІ се обединяват в един 
нов УПИ ІV152 

с. Гаврил Геново Станислав 
Иванов 
Димитров – 
пълномощник на 
Пламен Петков 
Симеонов 

2. № 
193/02.06.2021 г. 

Изменение на Подробен 
устройствен план /ПУП/ - План за 
регулация и План за застрояване 
/ПРЗ/, за УПИ ІІІ-427, кв.77, по 
плана на с. Дълги дел, като с 
Плана за регулация се променя 
отреждането от „Къща за гости” – 
за ниско жилищно застрояване 

с. Дълги дел ЕТ „Станка 
Костова -
Сретениева” 

3. № 
203/10.06.2021 г. 

Изменение на Подробен 
устройствен план – План за 
регулация /ПУП – ПР/ за УПИ І и 
УПИ ІІ в кв. 20 по плана на село 
Георги Дамяново, с който от УПИ 
І и УПИ ІІ се образува нов УПИ І, 
като се запазва отреждането за 
ниско жилищно застрояване 

с. Георги Дамяново  
Йорданка 
Александрова 
Станимирова 

4. № 
211/16.06.2021 г. 

Изменение на подробен 
устройствен план – план за 
регулация и план за застрояване за 
УПИ VI195, с който от същият се 
образуват два нови УПИ: УПИ 
VI195 и УПИ XII195, и нова улица с 
ОТ 261÷262 за достъп до 
новообразуваният УПИ VI, като за 
УПИ XII195 се запазва 
предназначението - за ниско 
жилищно застрояване, а УПИ VI195 
се отрежда „За гаражи“. За 
новообразуваните УПИ се 
предвижда ниско свързано 
застрояване на общата им 
регулационна линия, съгласно 
чертежа. 

с. Каменна Рикса „Хийл Енерджи“ 
ООД 

 

 


