
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.5, АЛ.5 ОТ ЗУТ НА АКТОВЕТЕ ЗА 
ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ И НА 
ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ - ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 

2022 г. 

№ по 
ред 

Заповед №/дата Наименование на проекта за 
одобрение на ПУП 

Местонахождение Собственик 

    1. №04/05.01.2022г. Проект за изменение на 
подробен устройствен план-

план за регулация за УПИ VI в 
кв.8 по плана на с. Говежда, 
общ. Георги Дамяново, обл. 

Монтана, с който 
регулационните линии на УПИ 
VI се поставят в съответствие 

със съществуващите 
кадастрални граници на ПИ 

пл.№576, като се запазва 
предвиденото с действащия 

ПУП предназначение на УПИ 
VI- ,,За казан”, съгласно 

чертежа. 

с. Говежда Общ. Георги 
Дамяново 

    2. №06/05.01.2022г. Проект за изменение на 
подробен устройствен план-
план за регулация, план за 
улична регулация и план за 
застрояване за УПИ I584,230 в 
кв.16 по кад. и рег. план на с. 

Говежда, общ. Георги 
Дамяново 

 

с. Говежда Общ. Георги 
Дамяново 

   3. №08/07.01.2022г. Проект за подробен 
устройствен план-план за 

застрояване за ПИ с идент. 
24534.60.16 в местността 

Коларски дол по кад. карта на с. 
Дълги дел, общ Георги 

Дамяново 

с. Дълги дел ,,Екотиера „ 
ЕООД 

   4. №05/05.01.2022г. Проект за изменение на 
подробен устройствен план – 
план за регулация, с който се 

променя дворищната регулация 
между УПИ II, УПИ III и УПИ 

IV в кв.40 по плана на с. 
Копиловци, общ. Георги 

Дамяново, по реално 
ползваните граници, съгласно 

чертежа. 

с. Копиловци Камен Георгиев 
Кимшин, 
Димитър 
Георгиев 
Кимшин, 
Николай Костов 
Георгиев и 
Косто Илиев 
Георгиев 

 
   5. №14/14.01.2022г. Изработване на проект за 

изменение на ПУП-ПУР за 
УПИ I155, в кв.8 по кад. и регул. 

план на село Гаврил Геново, 

с. Гаврил Геново  Любомир 
Минчев Иванов 
и  Детелинка 
Стефанова 



общ. Георги Дамяново, като 
уличната регулация на УПИ I 

да мине по имотната граница на 
ПИ №500.155, съгласно скица-

предложение 

Иванова 

    6. №12/13.01.2022г. Проект за изменение на 
Подробен устройствен план 
/ПУП/ – План за регулация 
/ПР/, с който се променя 
дворищната регулация между 
УПИ II118 и УПИ III119 в кв.14, 
по планa на с. Копиловци, общ. 
Георги Дамяново, по реално 
ползваните граници, съгласно 
чертежа, като площта на 
имотите съответно става: 

УПИ II118 – 442 м2; 

УПИ III119 – 593 м2 

Запазва се отреждане за ниско 
жилищно застрояване. 

 

с. Копиловци Мария Юлиева 
Илиева, Калинка 

Георгиева 
Ставрова, 

Ставри Илиев 
Ставров, Елена 
Петрова Илиева 
и Зончо Иванов 

Замфиров 

 

 

 


