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№ по 
ред 

Заповед №/дата Наименование на проекта за 
одобрение на ПУП 

Местонахождение Собственик 

1. №2/04.01.2018г. Проект за изменение на ПУП – 
ПРЗ за УПИ ІІ кв.16 по плана 
на с.Каменна Рикса, ,  като се 
промени отреждането  „за 
обществено обслужване” 

УПИ ІІ кв.16 по 
плана на с.Каменна 
Рикса 

„АЛПЛАСТ” 
ООД 

2. №18/29.01.2018г. Проект на ПУП – ПП с който се 
предвижда изграждане на 
Каптажен извор №2 в 
ПИ005110 и довеждащ 
водопровод от Каптаж №2 през 
ПИ№005110, ПИ№005109 

ПИ№005110, 
ПИ№005109 по КВС 
на с. Копиловци 

„МИМ” ЕООД 

3. №19/29.01.2018г. Проект на ПУП – ПР и ПЗ за 
УПИ І, кв.25 по плана на с. 
Георги Дамяново,  като се 
промени отреждането  „за 
обществено обслужване” 

УПИ І кв.25 по плана 
на с. Георги 
Дамяново 

„ЦиГ ТРАНС” 
ЕООД 

4. №88/25.04.2018г. Проект на ПУП – План за 
застрояване с обхват 
ПИ№001774 з-ще с.Копиловци 
за промяна на конкретното 
предназначение от „Стопански 
двор” в „за производствена – 
складова база”  

ПИ№001774 з-ще 
с.Копиловци 

ЕТ „ДЖОНКИН 
– Малин 
Димитров” 

5. №88/25.04.2018г. Проект на ПУП – изменение на 
ПР и ПЗ за УПИ ІІІ-265, кв.51 
по плана на с.Дълги Дел, като с 
е промени отреждането в „за 
производствена дейност” 

УПИ ІІІ-265, кв.51 по 
плана на с.Дълги Дел 

„Технопроект 
М” ЕООД 

6. №108/30.05.2018г. Проект на ПУП –  ПЗ с обхват 
ПИ №054011з-ще Дълги Дел, 
като се промени 
предназначението на 
земеделска земя  във „за 
обществено обслужване” 

ПИ №054011з-ще 
Дълги Дел 

Румен Върбанов 
Ценов 

7. №149/19.07.2018г. Проект на ПУП – ПР за УПИ VІ 
и УПИ VІІ кв.17 по плана на с. 
Гаврил Геново, като се променя 
регулационната граница между 
двете УПИ 

УПИ VІ и УПИ VІІ 
кв.17 по плана на с. 
Гаврил Геново 

Община Георги 
Дамяново 

8. №164/15.08.2018г. Проект на ПУП – ПР и ПУР за 
УПИ VІ кв. 40 и част от 
уличното пространство от 
ОТ81-87-80 и ОТ87-88 по плана 

УПИ VІ кв. 40 по 
плана на с.Меляне 

Община Георги 
Дамяново 



на с.Меляне, като се  променя 
ширината на улица с ОТ81-80, 
закрива се улица с ОТ87-88 

9. №177/03.09.2018г. Проект на ПУП – ПР и ПЗ за 
УПИ VІ - 256, кв.34 по плана на 
с.Меляне, като с ПР се 
образуват две нови УПИ-та и се 
запази отреждането „за 
жилищно застрояване” 

УПИ VІ - 256, кв.34 
по плана на с.Меляне 

Татяна Вълчева 
Раева  
Любомир 
Вълчев Миков 

10. №178/03.09.2018г. Проект на ПУП – ПЗ с обхват 
:ПИ №005722, като от ПИ 
№005722 се образуват два нови 
ПИ : ПИ №005765 и ПИ 
№005766 на които се запазва 
предназначението „за терен-
здраве” 

ПИ №005722 з-ще с. 
Копиловци 

„МТУР” ООД 

11. №292/03.12.2018г. Проект на ПУП – ПР за УПИ І 
и УПИ ІІ, кв. 16 по плана на с. 
Г. Геново, като с ПР за част от 
УПИ І и УПИ ІІ се образува нов 
УПИ ІІІ, който се отрежда „за 
социални дейности”, промени 
се регулационната граница 
между УПИ І и УПИ ІІ, като 
част от УПИ І се придава към 
УПИ ІІ и им се запазва 
отреждането, съгласно 
представеният проект 

УПИ І и УПИ ІІ, 
кв.16 по плана на с. 
Гаврил Геново  

Община Георги 
Дамяново 

12. №293-1/12.12.2018 г. Проект на ПУП-ПЗ с обхват: 
ПИ №001038 з-ще с. Дълги Дел, 
за промяна предназначението 
на земеделска земя за „за 
селско стопанска дейност”, по 
конкретно за отглеждане на 
кози, съгласно представеният 
проект  

ПИ №001038 з-ще с. 
Дълги Дел  

Каменка 
Димитрова 
Петрова  

 


